
 

  

                                                                                                                       

 

ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН "БИЗНЕС ПАНОРАМА" 

ИНФОРМАЦИЯ В ПОМОЩ НА БИЗНЕСА - МАЛКИ И 

СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ЗЕМЕДЕЛСКИ 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

 

  Август  2020 
Електронно издание  

В БРОЯ ЧЕТЕТЕ: 

 

 ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОДКРЕПА НА БИЗНЕСА 

 

 Брокерски събития 

 Оферти за бизнес сътрудничество  

 

 АКТУАЛНИ НОВИНИ ЗА МЕНИДЖЪРИ  И ПРЕДСТАВИТЕЛИ  НА МАЛКИ И СРЕДНИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 Туристическият бизнес ще получи 10 млн. Лева по Оперативна програма  "Иновации 

и конкурентоспособност“ 

 Фондът за иновации на Европейската комисия ще финансира мащабни проекти в 

сферата на нисковъглеродните технологии 

 Работодателите имат задължение да въведат мерки за безопасна работа при 

горещо време  

 Европейският регламент за ДДС: за търговци и логистични компании  

 Онлайн търговците няма да издават касови бележки  

 Споразумението за търговия между Европейският съюз и Виетнам влиза в сила  

 

 АКТУАЛНИ НОВИНИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ ЗЕМЕДЕЛСКИЯ СЕКТОР И 

ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

 Земеделските стопани ще получат 84 млн. лева отстъпка от акциза за газьола за 

2020 г.  

 Държавен фонд земеделие отпуска 15 млн. лева за нисколихвени кредити за 

зърнопроизводителите  

 Проектите в мониторинг по  ПРСР ще могат да се анексират заради Covid-19 

 

 НОВИНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ 

 НОВИНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

                                                                                                                       

ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОДКРЕПА НА БИЗНЕСА 

 

1. Брокерско събитие:Е-Micro & Nano Event  

 

Дата:  22  – 25 септември 2020 

Място: Безансон, Франция 

 

Фокусът на събитието е върху  следните сектори:   

 3D Принтиране; 

 Обработка на повърхности (боядисване, галванизиране); 

 Микроасемблиране; 

 Керамични материали и прахове; 

 Оптични материали; 

 Нано материали; 

 Микро- и нанотехнологии.. 

       За повече информация тук. 

 

2.  Брокерско събитие: AdRia4Blue 2020 International B2B event 

 

Дата:  24 - 25 септември 2020 г. 

Място: Риека, Хърватия 

 

Фокусът на събитието е върху  следните сектори:   

 Морски храни; 

 Устойчиви аквакултури; 

 Гастроенологични продукти; 

 Еко продукти и нови технологии.  

           За повече информация тук. 

 

3. Брокерско събитие:Automotive day 

 

Дата:  24 септември 2020 г. 

Място:Лиеж, Белгия 

 

Фокусът на събитието е върху  следните сектори:   

 Транспортни технологии; 

 Оценка на жизнения цикъл; 

 

За повече информация тук. 

 

 

 

https://events.b2match.com/e/micro-nano-event2020
https://adria4blue-2020.b2match.io/
https://adria4blue-2020.b2match.io/
https://automotive-day-2019.b2match.io/
https://automotive-day-2019.b2match.io/


 

  

                                                                                                                       

 

4. Брокерско събитие:CFIA Rennes 2020, the exhibition for the food processing 

sector - International B2B Meetings 

 

Дата:  29 септември 2020 – 01 октомври 2020 г. 

Място:Рен, Франция 

 

Фокусът на събитието е върху  следните сектори: 

  

 Селскостопанска индустрия. 

За повече информация тук. 

 

5. Брокерско събитие: International B2B @ LEAP Summit 2020 

 

Дата:  01 октомври 2020 г. 

Място: Загреб, Хървати 

 

Фокусът на събитието е върху следните сектори:   

 Електронно публикуване и дигитално съдържание; 

 Аудиовизуално оборудване и комуникации; 

 Обучение и образование; 

 Технологии; Гражданско участие; 

 Креативни науки; Креативни продукти. 

 

За повече информация   тук.. 

 

6, Брокерско събитие:  Istanbul Fintech Week 2020 Brokerage Event 

 

Дата:  14-15 октомври 2020 г. 

Място: Истанбул, Турция 

 

   Фокусът на събитието е върху следните сектори:     

 Изкуствен интелект (AI); Компютърни технологии;  

 Обработка на данни, обмен на данни;  

 Защита на данни, криптиране, сигурност;  

 Бази данни;  Управление на бази данни;  

 Интернет технологии. 

 

        За повече информация   тук. 

 

 

Отговор на всички въпроси относно мрежата ENTERPRISE EUROPE NETWORK-ЯМБОЛ  в нашия сайт: 
Какво представлява Мрежата? Какви Услуги предлага Мрежата? Всички Бизнес оферти от мрежата. 

Всички актуални Брокерски събития в рамките на мрежата. 
При всякакви въпроси, моля свържете се с нас тук. 

https://cfiarennes2020.b2match.io/
https://cfiarennes2020.b2match.io/
https://international-b2b-leap-summit-2020.b2match.io/
https://international-b2b-leap-summit-2020.b2match.io/
https://2-re-source-poland-hub.b2match.io/
https://ifw2020.b2match.io/
https://ifw2020.b2match.io/
http://yccibg.com/network
http://yccibg.com/services
http://yccibg.com/business_offers
http://yccibg.com/brokerage_events
http://yccibg.com/contacts


 

  

                                                                                                                       

ОФЕРТИ ЗА БИЗНЕС СЪТРУДНИЧЕСТВО 

 
 

1. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ   BRUK20190125001 

Фирма търси производител на миноксидил за нова гама продукти против косопад.. 

 

2. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ  BRUK20200617001 

Фирма търси подходящ производител за възлагане на производство на луксозни 

шахматни комплекти. 

 

3. НИДЕРЛАНДИЯ  BRNL20200703001 

Дизайнерска фирма търси производители на трикотажни облекла с цел възлагане на 

поръчки за производство. 

 

4. ПОЛША    BRPL20200625001 

Производител на студено пресовани масла търси доставчици на слънчоглед, 

синапено семе, сусам, ленено семе, тиквени семки, пореч, пшеница, кайсиеви ядки и 

други суровини за производство на редки видове студено пресовано масло. 

 

5. БЕЛГИЯ BRBE20191106001 

Фирма търси доставчици на метални филтри и непокрит порест метален монолит 

 

6. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BRUK20200724001 

Фирма търси производители на хранителни добавки с цел възлагане на 

производство и опаковане. 

 

7. ГЕРМАНИЯ BRDE20190924001 

Фирма, специализирана в предлагане на интелигентно оборудване за водопроводни 

мрежи, търси производител на части за водопроводни мрежи. 

 

8. ГЕРМАНИЯ BRDE20200723001 

Фирма търси подходящ производител с цел възлагане на поръчки за производство 

на хотелски чехли от естествени материали. 

Оферти от клиенти на мрежата ENTERPRISE EUROPE NETWORK може да намерите тук. 

 

 

 

  
Информация за всички актуални оферти за бизнес сътрудничество от клиенти на  ENTERPRISE 

EUROPE NETWORK можете да намерите на WEB страницата  на ENTERPRISE EUROPE 

NETWORK-ЯМБОЛ, секция – Бизнес оферти. 

Централната търсачка на базата данни с всички оферти  на мрежата на  английски  език - тук. 

При проявен интерес, моля, свържете се с нас. 

http://yccibg.com/business_offers
http://yccibg.com/business_offers
http://yccibg.com/business_offers
http://een.ec.europa.eu/tools/services/SearchCenter/Search/ProfileSimpleSearch?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://yccibg.com/contacts


 

  

                                                                                                                       

АКТУАЛНИ НОВИНИ ЗА МЕНИДЖЪРИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МАЛКИ И 

СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

ТУРИСТИЧЕСКИЯТ БИЗНЕС ЩЕ ПОЛУЧИ 10 МЛН. ЛЕВА ПО ОПЕРАТИВНА 
ПРОГРАМА  "ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 

 

Туристическия бизнес ще получи 10 млн. лв. по Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност“ (ОПИК). Знаем, че този ресурс не може да покрие изцяло 

нуждите на сектора, изчислен от тях на около 155 млн. лв., но ние продължаваме работа 

по търсене на механизми за подпомагане на най-пострадалия сектор от нашата 

икономика. Това заяви вицепремиерът Марияна Николова на съвместен брифинг с 

министъра на икономиката Лъчезар Борисов и представители на обединение „Бъдеще 

за туризма“ – Павлина Илиева и Емил Абазов. По-рано през деня беше проведена 

среща с министър-председателя Бойко Борисов и представители на обединението. 

Преди седмица обединението поиска среща с премиера Борисов за изясняване на 

икономическата обстановка и на набелязване на мерки за предотвратяване на масовите 

фалити на туроператорите, каза министър Николова. Тя му благодари за бързата 

реакция и проведения днес разговор, в който успя да се запознае със актуалната 

ситуация и искания на бизнеса. 

Вече има подготвени критерии за кандидатстване за този ресурс – при одобряване на 

проекта от техния Комитет за наблюдение и във възможно най-кратки срокове 

желаещите ще могат да подават искане в Министерството на туризма за финансиране, 

информира вицепремиерът.  И уточни, че обемът на тези средства не може да 

надвишава 10% от оборота за предходната 2019 година. Тя уточни още, че се очаква 

схемата да заработи още през този месец. Мярката ще бъде в режим на de minimis, като 

държавна помощ, която не нарушава конкуренцията.  

За съжаление екскурзоводите не попадат в икономическите дейности по тази мярка, за 

това за тях ще се търсят социални мерки, с които да ги подпомогнем работата им, 

съобщи министърът. По думите й предстои да бъдат проведени разговори с министъра 



 

  

                                                                                                                       

на труда и социалната политика и да се уточнят детайлите относно начините, за 

предоставянето й.  

Министър Николова посочи още, че продължава активно да се търси възможности и за 

отпускане на европейско финансиране от предвидените 29 млрд. лв. в многогодишната 

финансова рамка от последния съвет в ЕС. 

Министърът на икономиката Лъчезар Борисов заяви, че туризмът е един от най-

засегнатите сектори на българската икономика и именно поради тази причина се 

пренасочват 10 млн. лева от оперативната програма към Министерството на туризма, 

който ще бъде директен бенефициент на средствата. „Няма да има субективизъм, а ще 

има ясни критерии. Това е пилотна схема, с която предвиждаме да спестим 2 месеца от 

процеса на кандидатстване“, коментира министър Борисов.  И добави, че напълно 

подкрепя вицепремиера Николова по отношение на търсенето на социални мерки за 

подкрепа на екскурзоводите. 

Представителите на Обединение „Бъдеще за туризма“ благодариха на министър 

Николова за срещата и че само за седмица успяха да се договорят конкретни решения. 

Според тях това е малка крачка, която обаче ще помогне на бранша да продължи 

напред и да се избегнат фалити.  От обединението изразиха надежди, че 

конструктивният диалог с Министерството на туризма ще продължи и занапред, като 

изказаха благодарността си към министъра на туризма за съдействието и разбирането 

от нейна страна в помощ на бизнеса. 

Източник: Министерство на туризма  

 

ФОНДЪТ ЗА ИНОВАЦИИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ЩЕ ФИНАНСИРА 

МАЩАБНИ ПРОЕКТИ В СФЕРАТА НА НИСКОВЪГЛЕРОДНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Фондът за иновации на Европейската комисия обяви началото на първи етап за 

набиране на проектни предложения, като поканата е отворена за мащабни проекти за 

чисти технологии, с капитал над 7.5 милиона евро. Крайният срок за кандидатстване е 

29 октомври 2020 г. 

В рамките на обявената процедура ще бъдат финансирани проекти, които предлагат 

иновативни решения в сферата на възобновяемата енергия, енергоемките индустрии, 

технологиите за съхраняване на енергия. Също така ще се оказва съдействие за 

стимулиране на изграждането и експлоатацията на технологии, насочени към безопасно 

за околната среда улавяне и съхранение на въглероден диоксид. 



 

  

                                                                                                                       

Допълнителна информация относно поканата и процедурата за кандидатстване може да 

бъде намерена на следния адрес - https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/innovfund-lsc-2020-two-stage 

Европейската комисия също така предвижда да обяви и покана за набиране на проектни 

предложения за малки проекти (с капитал под 7.5 милиона евро) в края на 2020 г. 

Фондът за иновации представлява една от най-големите програми в света за подкрепа 

на иновациите в нисковъглеродните технологии. Фондът се финансира от приходи от 

търгове на квоти за емисии от Схемата за търговия с емисии на Европейския съюз. 

Повече за Фонда за иновации можете да научите тук -

 https://ec.europa.eu/clima/policies/innovation-fund_en 

 

РАБОТОДАТЕЛИТЕ ИМАТ ЗАДЪЛЖЕНИЕ ДА ВЪВЕДАТ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА 

РАБОТА ПРИ ГОРЕЩО ВРЕМЕ 

 

Предвид зачестилите въпроси за задълженията на работодателите за осигуряване на 

оптимална температура при работа в горещо време, Инспекцията по труда напомня, че 

при подаден червен или оранжев код за опасни метеорологични явления от Национален 

институт по метеорология и хидрология те следва да въведат мерки за гарантиране на 

безопасността на работещите на открито. Наредбата за минималните изисквания за 

микроклимата на работните места ги задължава също да поддържат оптимални 

температури в закритите работни помещения. 

Според разпоредбите при работа на закрито градусите през топлия период трябва да 

бъдат между 18 и 25, като стойностите варират според типа работа - лека, средна или 

тежка. Допустимата температура не може да бъде над 28 градуса, но има определени и 

изключения. Според тях при много високи температури навън, в  помещенията може да 

е с от 3 до 5 градуса над допустимите стойности, но не повече от 33 градуса. 

Предвид информацията за повишен риск от разпространение на коронавирусната 

инфекция при използване на някои видове климатични инсталации, ИА „Главна 

инспекция по труда“ поиска насоки от Министерството на здравеопазването какви 

ефективни мерки и технически средства могат да се прилагат за поддържането на 

оптимални температури в работните помещения. Предоставените от Министерството 

насоки са съобразени с препоръките на Световната здравна организация (СЗО), която 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/innovfund-lsc-2020-two-stage
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/innovfund-lsc-2020-two-stage
https://ec.europa.eu/clima/policies/innovation-fund_en


 

  

                                                                                                                       

препоръчва на работните места да се осигури чист и свеж въздух. При изпълнение на 

дейности, свързани със среден до висок риск от излагане на инфекция, СЗО препоръчва 

повишена степен на вентилация чрез естествено проветряване или изкуствена 

вентилация, за предпочитане без повторна циркулация на въздуха. В случай на 

рециркулация на въздуха филтрите трябва да се почистват редовно. 

Работодателите имат възможност да въведат и организационни мерки – чрез промяна 

на работното време - с цел да се работи в по-хладните часове на деня, промяна на типа 

работа, по-чести почивки в охладени според препоръките на СЗО помещения и други. 

Организационните мерки са предпочитани от работодателите при работа на открито, 

докато на закрито се предпочитат техническите мерки. 

Други мерки, които следва да бъдат предприети, са: осигуряване  на подходящо работно 

облекло и средства за защита, за да се минимизира рискът от топлинен удар; стаи за 

възстановяване на топлинния баланс на организма; разхладителни и тонизиращи 

напитки; осигуряване на наблюдение или средства за комуникация за работещите на 

открито на изолирани работни места; осигуряване на долекарска и първа медицинска 

помощ, както и подходящо транспортиране на работещите с внезапно влошено 

здравословно състояние за оказване на медицинска помощ и др. 

По-подробно мерките, които работодателите могат да предприемат, за минимизиране 

на риска при работа при неблагоприятни метеорологични условия са разписани в 

Наредбата за минималните изисквания за микроклимата на работните места. 

През този топъл сезон в ИА ГИТ до момента са подадени два сигнала, касаещи 

нарушения, свързани с прегряващ микроклимат. При проверките е установено, че те 

неоснователни. Подаден е и един сигнал от друг контролен орган, в който е изразено 

съмнение, че именно поради използване на климатична инсталация е допуснато 

разпространение на коронавирусна инфекция в предприятие. При проверката е 

установено, че повечето заразени са работили в помещение без такава. 

Източник:Главна инспекция по труда 

 

ЕВРОПЕЙСКИЯТ РЕГЛАМЕНТ ЗА ДДС: ЗА ТЪРГОВЦИ И ЛОГИСТИЧНИ КОМПАНИИ 

Във връзка с новия Регламент на ЕС за ДДС, GS1 в 

Европа кани онлайн търговци, продавачи и 

доставчици на трансгранични логистични услуги да 

обединят усилия около стандартите за 

идентификация и данни. 

Въпреки, че електронната търговия отчита ръст в 

Европа, все повече потребители купуват стоки 

извън ЕС в търсене на изгодни сделки. Досега 

беше възможно освобождаването от ДДС за вносни пратки на стойност до 22 евро 

(43.03 лв). От 1-ви юли 2021 г. европейските потребители ще трябва да заплащат 

https://www.gs1.eu/
https://www.gs1.eu/


 

  

                                                                                                                       

ДДС за всяка покупка, дори и за дребни стоки като тениски, калъфи за телефони и др. 

идващи от Китай и други страни извън ЕС. Тази промяна в регулацията ще засегне 

различни сектори, включително фирми и логистични компании. Те ще трябва да 

адаптират своите системи и процеси, за да предложат подходящи процедури за внос на 

„малки“ покупки, да оправдаят очакванията на клиентите и да им предоставят начин за 

плащане на ДДС-то, без да променят значително процеса на доставка. 

Използването на глобалните стандарти GS1 може да е от полза за всички засегнати 

страни. Ето защо GS1 кани маркетплейс платформи, онлайн търговци и доставчици на 

логистични услуги да се включат в дискусията на тема как използването на стандартна 

идентификация и стандарти за данни ще подпомогне всички страни в този контекст. 

Какво ще се случи от 1-ви юли 2021г? 

От 1-ви юли 2021г. ЕС няма да освобождава вносни стоки на ниска стойност от ДДС 

такса, когато идват от държави извън ЕС. 

Търговците продаващи стоки, които идват от страни извън ЕС, ще трябва задължително 

да декларират и плащат ДДС на тези стоки и да съхраняват съответните документи за 

период от 10 години. 

При внос на стоки ще се изисква декларация за ДДС за всички пратки, които влизат в 

ЕС, включително и тези с ниска стойност. За да улеснят декларациите за ДДС, 

митническите органи ще позволят на продавачите (както маркетплейс платформи, така 

и директни продавачи) или доставчиците, да изготвят ДДС декларации от името на 

потребителите за пратки с ниска стойност (стойност на продажбата до 150 евро, или 

293.50лв., съгласно новия регламент) по електронен път използвайки „Super Reduced 

Data Set“. Тези данни ще съдържат най-основната информация, като например: данни 

на клиента, къде трябва да бъде доставена пратката, описание, стойност на стоката и 

данни на декларатора. 

Продаващият ще подава необходимите данни към платформата Съкратено Обслужване 

на Едно Гише (Import One Stop Shop – IOSS) регистрирано към съответния държавен 

орган отговарящ за ДДС в дадената държава-членка. Гишето IOSS ще подава 

съответните към компетентната институция по ДДС, която за България е Министерство 

на финансите. Министерство на финансите ще споделя данните с органа по ДДС на 

другите държави-членки на ЕС, до които се изпращат пратките. 

Чрез IOSS маркетплейс платформите или логистичните доставчици ще заплащат 

общата сума по ДДС декларациите към Министерство на финансите чрез IOSS веднъж 

месечно. 

Ако желаете да се запознаете по-подробно с този нов Регламент и последиците за 

пазарите, онлайн продавачите и доставчиците на логистични услуги или проявявате 

интерес да се включите в работата по стандартите за идентификация и тяхното 

приложение във връзка с новите изисквания, то можете да се абонирате за новини на 

посочения по-долу линк.* 

Линк: тук *Информацията ще бъде изпращана на английски език. 

Източник: https://www.gs1bg.org/ 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/modernising-vat-cross-border-ecommerce_en
https://www.gs1.eu/activity/new-eu-vat-regulation
https://www.gs1bg.org/


 

  

                                                                                                                       

ОНЛАЙН ТЪРГОВЦИТЕ НЯМА ДА ИЗДАВАТ КАСОВИ БЕЛЕЖКИ 

 

Електронните търговци могат да издават 

онлайн бележка, вместо касов бон, за 

извършените от тях продажби, без за това да 

им е необходимо физическо фискално 

устройство. Условие за този алтернативен 

начин за отчитане на продажбите е 

плащането за покупката да е неприсъствено - 

с кредитна или дебитна карта, като 

документът ще бъде изпращан на клиентите 

по имейл. Бележките се издават чрез 

специализиран софтуер и трябва да съдържат задължителни реквизити, като данни за 

търговеца, уникален номер на клиентската поръчка, референтен номер на финансовата 

трансакция, QR код и др. 

От НАП напомнят, че от 1 август стартира новата електронна услуга "Подаване на 

стандартизиран одиторски файл от лицето по чл. 3, ал. 17 от Наредба №Н-18/13.12.2006 

г.". Чрез нея онлайн търговците, избрали алтернативния начин за отчитане на 

продажбите, ще подават ежемесечно към приходното ведомство информация за 

направените поръчки, по които са извършени доставки на стоки и услуги, спазвайки 

новите изисквания на Наредба Н-18.  

Доставчиците на платежни услуги също подават информация към НАП, която се отнася 

за платежните сметки, предоставени  виртуални POS терминали и извършените 

трансакции. 

Допълнителна информация за тази и други електронни услуги на приходната агенция 

можете да видите в сайта или да получите от Информационния център на НАП на 

телефон: 0700 18 700.  

СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ТЪРГОВИЯ МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ И ВИЕТНАМ 

ВЛИЗА В СИЛА 
 

От 1 август, износът на ЕС за Виетнам ще 

се облага с по-малки мита. Това е 

непосредственият ефект от влизането в 

сила на споразумението за търговия между 

ЕС и Виетнам, с което в крайна сметка ще 

се премахнат митата върху 99 % от всички 

стоки, с които двете страни търгуват 

помежду си. Също така европейските 

дружества по-лесно ще осъществяват 

стопанска дейност във Виетнам: те вече ще могат да инвестират и да кандидатстват за 

обществени поръчки в условия на равнопоставеност с местните конкуренти. Съгласно 

http://www.nap.bg/


 

  

                                                                                                                       

новото споразумение икономическите ползи вървят ръка за ръка с гаранциите за 

спазването на трудовите права, опазването на околната среда и съблюдаването на 

Парижкото споразумение относно изменението на климата, благодарение на 

категорични, правно обвързващи и подлежащи на изпълнение ангажименти относно 

устойчивото развитие. 

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви 

следното: Европейската икономика сега се нуждае от всяка една възможност, за да 

възстанови силата си след породената от коронавируса криза. Търговските 

споразумения, каквото е влизащото днес в сила споразумение с Виетнам, дават на 

нашите дружества шанс да получат достъп до нови пазари и да създадат работни места 

за европейските граждани. Твърдо вярвам, че това споразумение ще бъде и възможност 

за хората във Виетнам да се радват на по-просперираща икономика, да станат 

свидетели на положителна промяна и да получат повече права като работници и 

граждани в своята държава. 

Комисарят по въпросите на търговията Фил Хоган заяви: Виетнам сега вече е част от 

клуба на 77-те държави, които търгуват с ЕС при двустранно договорени 

преференциални условия. Споразумението укрепва икономическите връзки на ЕС с 

динамично развиващия се регион на Югоизточна Азия и има значителен икономически 

потенциал, който ще допринесе за възстановяването след кризата с коронавируса. То 

обаче също така доказва, че търговската политика може да бъде инструмент за 

постигане на положителни резултати. Благодарение на нашите търговски преговори 

Виетнам вече положи много усилия за подобряване на ситуацията във връзка с 

трудовите права и аз вярвам, че страната ще продължи да осъществява своите най-

необходими реформи. 

Споразумението между ЕС и Виетнам е най-всеобхватното търговско споразумение, 

сключвано някога между ЕС и развиваща се страна. В него изцяло се отчитат 

потребностите на Виетнам по отношение на развитието, като на страната се предоставя 

по-дълъг срок, а именно 10 години, за премахване на митата за вноса от ЕС. 

Независимо от това след влизането в сила на споразумението условията за безмитен 

внос вече ще се прилагат за много важни експортни продукти на ЕС, като например 

фармацевтичните продукти, химикалите и машините. Митата за продуктите на 

хранително-вкусовата промишленост, като говеждо месо или маслиново масло, ще 

отпаднат след три години, а тези за млечните продукти, плодовете и зеленчуците — 

след не повече от пет години. Всеобхватните разпоредби относно сътрудничеството в 

областта на санитарните и фитосанитарните мерки ще дадат възможност да се подобри 

достъпът до пазара за предприятията от ЕС благодарение на по-прозрачни и бързи 

процедури. В споразумението също така се съдържат конкретни разпоредби за 

преодоляване на регулаторните пречки пред износа на автомобили от ЕС и се 

осигурява защита срещу имитация на 169 традиционни европейски храни и напитки 

(като например сиренето „Рокфор“, вината „Порто“ и „Херес“, спиртната напитка „Irish 

cream“ или месния деликатес „Прошуто ди Парма“), признати за продукти с т.нар. 

географски означения. 



 

  

                                                                                                                       

Същевременно споразумението за търговия е израз на силна ангажираност от двете 

страни по отношение на околната среда и социалните права. С него се определят 

високи стандарти в областта на труда, опазването на околната среда и защитата на 

потребителите и се гарантира, че няма „надпревара за достигане на най-ниски равнища“ 

с цел насърчаване на търговията или привличане на инвестиции. 

Съгласно споразумението двете страни се ангажират да ратифицират и прилагат 

осемте основни конвенции на Международната организация на труда (МОТ) и да 

спазват, насърчават и ефективно да прилагат принципите на МОТ, свързани с 

основните трудови права; да изпълняват Парижкото споразумение, както и другите 

международни споразумения за опазване на околната среда, и да работят за 

съхраняване и устойчиво управление на дивата природа, биологичното разнообразие, 

горското стопанство и рибарството; също така да включват независимите организации 

на гражданското общество в процеса на наблюдение на изпълнението на тези 

ангажименти от двете страни. Виетнам вече постигна напредък по тези ангажименти, 

като през юни 2019 г. ратифицира Конвенция № 98 на МОТ относно колективното 

договаряне, а през юни 2020 г. — Конвенция № 105 на МОТ относно принудителния 

труд. През ноември 2019 г. страната също така прие преработен Кодекс на труда и 

потвърди намерението си до 2023 г. да ратифицира оставащата една основна 

конвенция на МОТ относно принудителния труд. 

Споразумението за търговия предвижда също така институционална и правна връзка 

със Споразумението за партньорство и сътрудничество между ЕС и Виетнам, което 

позволява да се предприемат съответни действия в случай на сериозни нарушения на 

правата на човека. 

Преди да влезе в сила, търговското споразумение бе одобрено от държавите — членки 

на ЕС, в рамките на Съвета и бе подписано през юни 2019 г., а през февруари 2020 г. бе 

одобрено и от Европейския парламент. 

Контекст 

Виетнам е вторият по големина търговски партньор на ЕС в рамките на Асоциацията на 

народите от Югоизточна Азия (АСЕАН) след Сингапур, като търговията със стоки е 

възлязла на 45,5 млрд. евро през 2019 г., а търговията с услуги — на около 4 млрд. евро 

(2018 г.). 

Основният износ на ЕС за Виетнам са високотехнологични продукти, включително 

електрически машини и оборудване, въздухоплавателни средства, превозни средства и 

фармацевтични продукти. Основният износ на Виетнам за ЕС са електронни продукти, 

обувки, текстил и облекло, както и кафе, ориз, морски храни и мебели. 

С общ размер на преките чуждестранни инвестиции в размер на 7,4 млрд. евро (2018 г.) 

ЕС е един от най-големите чуждестранни инвеститори във Виетнам. По-голямата част 

от инвестициите на ЕС са в областта на промишлената преработка и производство. 

Споразумението с Виетнам е второто търговско споразумение, сключено от ЕС с 

държава — членка на АСЕАН, след неотдавна сключеното споразумение със Сингапур. 

http://eeas.europa.eu/delegations/vietnam/documents/eu_vietnam/pca.pdf


 

  

                                                                                                                       

То представлява важен крайъгълен камък в ангажираността на ЕС към Азия, като се 

нарежда до вече съществуващите споразумения с Япония и Република Корея. 

За повече информация 

Информационен документ: търговията между ЕС и Виетнам 

Споразумението за търговия между ЕС и Виетнам — специален уебсайт 

Информационни документи: ползи от Споразумението за търговия между ЕС и 

Виетнам, селско стопанство, стандарти и ценности 

Примери за малки европейски предприятия, които понастоящем имат делови отношения 

с Виетнам 

Търговският обмен във вашия град: подробни информационни документи за търговския 

обмен на всяка от държавите от ЕС с Виетнам 

Инфографика 

 

 

ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ ЩЕ ПОЛУЧАТ 84 МЛН. ЛЕВА ОТСТЪПКА ОТ АКЦИЗА ЗА 

ГАЗЬОЛА ЗА 2020 Г. 

 

Земеделските стопани ще получат през 2020 

г. до 84 млн. лв. по схемата "Помощ под 

формата на отстъпка от стойността на акциза 

върху газьола, използван в първичното 

селскостопанско производство". 

Управителният съвет на ДФ „Земеделие“ 

одобри указанията, по които ще се прилага 

схемата за Кампания 2020. 

  Ставката на литър гориво ще бъде определена на по-късен етап, на базата на 

бюджета и сбора от индивидуалните годишни квоти на земеделските стопани. 

  Заявленията за ползване на отстъпката ще се подават от 31 август до 21 септември 

2020 г. Документи ще се приемат в общинските служби по земеделие към областните 

дирекции "Земеделие" по постоянен адрес на физическите лица или по адрес на 

управление на юридическите лица. 

  Държавната помощ се предоставя на земеделски производители в секторите 

"Растениевъдство" и "Животновъдство" под формата на намалена акцизна ставка на 

газьола, използван за механизирани дейности в първичното селскостопанско 

производство. 

АКТУАЛНИ НОВИНИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ ЗЕМЕДЕЛСКИЯ СЕКТОР И 

ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/MEMO_18_6128
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-vietnam-agreement/
http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/157444.htm
http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/157444.htm
http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/157445.htm
http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/157446.htm
http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/157447.htm
http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/157447.htm
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-vietnam-agreement/eu-vietnam-in-your-town/
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-vietnam-agreement/eu-vietnam-in-your-town/
http://ec.europa.eu/trade/images/infographics/eu-vietnam-infographic.jpg


 

  

                                                                                                                       

  Право на финансова подкрепа по схемата имат всички, които са регистрирани като 

земеделски производители и имат заверена регистрационна карта за годината на 

кандидатстване и предходната на нея. Друго условие е кандидатите да имат и валидно 

заявление за подпомагане по схемата за единно плащане на площ и схемите за 

обвързано подпомагане за животни за годината, предхождаща годината на 

кандидатстване по схемата за държавна помощ. Земеделските стопани, отглеждащи 

видове и категории животни, които не попадат в обхвата на схемите за обвързано 

подпомагане за животни, трябва да имат регистриран животновъден обект по Закона за 

ветеринарномедицинската дейност. 

  Интересът към държавата помощ отстъпка от акциза за газьола е голям и нараства с 

всяка изминала година. За Кампания 2016 са били подпомогнати 6 716 фермери, за 

Кампания 2017 финансиране са получили 8 250 стопани, за Кампания 2018 – те са били 

9 597, а за Кампания 2019 г. те вече са близо 11 хиляди (10 734). 

  От началото на прилагането на схемата до 2019 г., включително на земеделските 

стопани са изплатени общо над 330 млн. лева. Указанията за прилагане на схемата 

образците на документи ще бъдат публикувани на интернет страницата на МЗХГ. 

 

Източник: Държавен фонд земеделие 

 

ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ ОТПУСКА 15 МЛН. ЛЕВА ЗА НИСКОЛИХВЕНИ 

КРЕДИТИ ЗА ЗЪРНОПРОИЗВОДИТЕЛИ 

 

  Зърнопроизводителите ще могат да се 

възползват от нисколихвени кредити за 

производството на пшеница, реколта 2021 

г. в размер на 15 млн. лв. Това реши на 

свое заседание УС на Държавен фонд 

„Земеделие“. 

Заемът ще е с годишна лихва в размер на 

2%, но не по-малко от референтния лихвен 

процент, приложим към датата на сключване на договора за кредит. 

     Средствата се предоставят от бюджета на ДФ „Земеделие“ за 2020 г. до изчерпване 

на финансовия ресурс. Всеки стопанин, който отговаря на изискванията, може да получи 

250 лв. на хектар, (80 лв. на хектар за закупуване на минерални торове и 170 лв. на 

хектар за закупуване на семена). Максималният размер на всеки отпуснат кредит е до 

300 000 лв. 

   Целевите кредити се отпускат по искане на Националната асоциация на 

зърнопроизводителите (НАЗ) в отговор на необходимостта от осигуряване на кредитен 

ресурс за закупуване на минерални торове и семена, необходими на земеделските 



 

  

                                                                                                                       

стопани във връзка с влошените климатични условия през настоящата година. Заемите 

се предоставят и във връзка с негативното влияние върху сектора, породено от 

пандемията от коронавирус (COVID-19). Чрез осигуряване на кредитен ресурс от страна 

на ДФ „Земеделие“ на земеделските производители за семена и торове, ще бъде 

дадена възможност за обезпечаване на тяхната дейност през настоящата година. 

   Предстои Министерството на земеделието, храните и горите и Държавен фонд 

„Земеделие“ да изготвят указания за прилагане на схемата за кредитиране 

 .Източник: Държавен фонд земеделие 

 

ПРОЕКТИТЕ В МОНИТОРИНГ ПО  ПРСР ЩЕ МОГАТ ДА СЕ АНЕКСИРАТ ЗАРАДИ 

COVID-19 

 

ДФ „Земеделие“ дава възможност на 

бенефициентите по ПРСР 2014-2020 да 

анексират подписаните договори. От 

облекчението могат да се възползват 

кандидати с контракти, по които е 

извършено окончателно плащане и са в 

мониторинг.  

Промяната има за цел да помогне на 

кандидатите по-лесно да преодолеят определени затруднения, възникнали следствие 

на мерките за ограничаване на пандемията от COVID-19. 

  Всеки бенефициент може да подаде индивидуално искане за изменение на договора 

за финансово подпомагане по ПРСР 2014-2020. В него трябва да бъде посочен периода, 

през който ползвателят е възпрепятстван да изпълнява критериите за подбор, 

ангажименти или други задължения, да опише конкретно кои са те, както и за какъв срок 

няма да може да ги изпълнява. При удовлетворяване на искането, срокът на мониторинг 

по конкретния проект ще бъде удължен с времето, през което ползвателят не е могъл да 

изпълнява поетите ангажименти. 

  В случай че не подаде искане за сключване на анекс, при последващи извършвани 

проверки от страна на ДФЗ и констатиране на неизпълнение на заложените дейности, 

ползвателят няма да може да се позовава на непреодолима сила и извънредни 

обстоятелства, свързани с пандемията от COVID-19. 

  Чрез удължаване на мониторинговия период на проектите по ПРСР 2014-2020 се 

прилага гъвкав подход, който има за цел да облекчи кандидатите при изпълнение на 

поетите от тях ангажименти. Ръководството на ДФЗ полага максимални усилия да 

подпомогне както работата на земеделските стопани, агробизнеса и общините, така и да 

съдейства за максималното изпълнение на ПРСР 2014-2020. 

 

 .Източник: Държавен фонд земеделие 

 



 

  

                                                                                                                       

НОВИНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ 

 

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ СТАРТИРА ИНИЦИАТИВАТА "ПОДКРЕПА ЗА 

МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ: МОСТ КЪМ РАБОТНИТЕ МЕСТА ЗА СЛЕДВАЩОТО 

ПОКОЛЕНИЕ" 

 

        

 

На 31 юли Европейската комисия предприема действия, за да предостави на младите 

хора всички възможности да разгърнат пълния си потенциал за изграждане на 

бъдещето на ЕС и да са успешни в условията на зеления и цифровия преход. 

Пандемията от коронавирус открои още повече трудностите, които младите хора често 

срещат при навлизането си на пазара на труда. Трябва да действаме бързо. Сега е 

моментът да насочим вниманието си към следващото поколение. 

Комисията използва тази възможност, за да заложи зеления и цифровия преход 

дълбоко в ДНК на политиките на ЕС за младежта и заетостта. Чрез инструмента 

NexGenerationEU и бъдещия бюджет на ЕС Комисията вече предложи значителни 

възможности за финансиране от ЕС за младежката заетост. Сега е ред на държавите 

членки да отредят приоритет на тези инвестиции. Най-малко 22 милиарда евро следва 

да бъдат изразходвани за подкрепа на младежката заетост. 

Валдис Домбровскис, изпълнителен заместник-председател на Комисията по въпросите 

на икономиката в интерес на хората, заяви: „По-важно от всякога е да помогнем на 

следващото поколение европейци да се развиват успешно и да стъпят здраво на пазара 

на труда, особено в настоящия период на криза. Предлагаме ясни и конкретни действия, 

благодарение на които младите ни хора да получат шансовете за професионална 

реализация, които заслужават. В представените днес предложения също така се 

посочва какво финансиране от ЕС е на разположение в подкрепа на държавите членки 

за насърчаване на младежката заетост. Като инвестираме в днешната младеж, ние ще 

спомогнем за създаването на конкурентен, устойчив и приобщаващ пазар на труда за 

утрешния ден.“ 

Никола Шмит, комисар, отговарящ за работните места и социалните права, заяви: „Сега 

е моментът да извършим така необходимите реформи на мерките за подкрепа, които 



 

  

                                                                                                                       

предлагаме на младите хора. Дължим на милионите завършили образованието си и на 

онези, които предприемат първите си стъпки на пазара на труда, да мобилизираме 

цялата възможна подкрепа, с която разполагаме. Младежта ни заслужава възможно 

най-добрите възможности, за да разгърне пълния си потенциал.“ 

Подкрепа за младежката заетост: мост към работните места за следващото поколение 

В основата на пакета от мерки за подкрепа на младежката заетост стоят четири 

елемента, които заедно осигуряват мост към работните места за следващото 

поколение: 

 ЕС създаде гаранцията за младежта през 2013 г. и оттогава помогна на около 24 

милиона млади хора да навлязат на пазара на труда. С предложението на 

Комисията за препоръка на Съвета „Мост към работни места“ се укрепва 

гаранцията за младежта и се активизират действията за достигане до уязвимите 

млади хора в целия ЕС, като сега мерките ще са насочени към лицата на възраст 

15—29 години. Съгласно препоръката се запазва ангажиментът всеки 

регистриран за гаранцията за младежта да получи в рамките на четири месеца 

предложение за работа, образование, чиракуване или обучение. Инициативата 

„Мост към работни места“ ще е по-приобщаваща с цел избягване на всякакви 

форми на дискриминация, с по-широка насоченост към по-уязвимите групи, 

например млади хора от расови и етнически малцинства, млади хора с 

увреждания или млади хора, които живеят в селски, отдалечени или 

необлагодетелствани градски райони. Чрез нея ще се вземат под внимание 

нуждите на предприятията, като се осигуряват необходимите умения — по-

специално уменията, нужни за зеления и цифровия преход — както и кратки 

подготвителни обучения; ще се осигуряват също така съобразени с нуждите 

съвети, напътствия и наставничество. 

  Предложението на Комисията за препоръка на Съвета 

относно професионалното образование и обучение има за цел да модернизира 

системите, да ги направи по-привлекателни и гъвкави и да ги пригоди към 

цифровата и зелената икономика. По-гъвкавото и ориентирано към учащите 

професионално образование и обучение ще подготви младите хора за първото 

им работно място и ще предостави на повече възрастни възможности да 

развиват или променят своята кариера. То ще помогне на доставчиците на 

професионално образование и обучение да се превърнат в центрове за високи 

постижения в областта на професионалното образование и обучение, като 

същевременно се подкрепят многообразието и приобщаването. 

  Новият стимул за чиракуването ще бъде от полза както за работодателите, така 

и за младите хора, като ще осигури квалифицирана работна ръка за широк кръг 

от сектори. Европейският алианс за професионална подготовка предостави над 

900 000 възможности за чиракуване. Обновеният алианс ще насърчава 

националните коалиции, ще подкрепя МСП и ще засили участието на социалните 

партньори — профсъюзите и организациите на работодателите. Целта е да се 



 

  

                                                                                                                       

запазят предложенията за чиракуване сега, тъй като чираците, които обучаваме в 

момента, след няколко години ще бъдат висококвалифицирани работници. 

  Допълнителните мерки в подкрепа на младежката заетост включват стимули за 

заетост и за започване на стопанска дейност в средносрочен план, както и 

изграждане на капацитет, мрежи на млади предприемачи и междуфирмени 

центрове за обучение в средносрочен план. 

Повече подробности за всяка от тези мерки можете да намерите в придружаващия 

документ с въпроси и отговори. 

Комисията призовава държавите членки да засилят подкрепата за младежка заетост, 

като използват наличното значително финансиране в рамките на NextGenerationEU и 

бъдещия бюджет на ЕС. Например ЕС може да помогне за финансиране на: 

 Безвъзмездни средства за започване на дейност и заеми за млади 

предприемачи, схеми за наставничество и бизнес инкубатори 

 Премии за МСП за наемане на чирак 

 Обучения за придобиване на нови умения, необходими на пазара на труда 

 Изграждане на капацитет на публичните служби по заетостта 

 Обучение по управление на професионалното развитие във формалното 

образование 

 Инвестиции в цифрова инфраструктура и технология за обучение 

Контекст 

След световната финансова криза през 2008 г. младежката безработица се увеличи от 

16,0 % през 2008 г. до върхова стойност от 24,4 % през 2013 г. Оттогава насам тази 

стойност се понижи, достигайки рекордно ниските 14,9 % точно преди да връхлети 

пандемията. При все това равнището на младежката безработица винаги е било над 

два пъти по-високо от общото равнище на безработица. Последните данни сочат, че 

през април 2020 г. младежката безработица в ЕС е била 15,4 %. Мнозина се опасяват, 

че съвсем скоро тя може рязко да се увеличи. 

Държавите членки имат на разположение значително финансиране от ЕС за 

осъществяване на реформите, инициирани с представените днес инициативи. 

Европейският социален фонд плюс ще бъде ключов финансов ресурс на ЕС, с който да 

се подпомага изпълнението на мерките за подкрепа на младежката заетост. 

Механизмът за възстановяване и устойчивост и REACT-EU, които са част от Плана за 

възстановяване за Европа, ще осигурят допълнителна финансова подкрепа за 

младежката заетост. 

За повече информация 

Въпроси и отговори относно „Подкрепа за младежката заетост: мост към работните 

места за следващото поколение“ 

https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=22829&langId=en
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=22829&langId=en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_1194
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_1194


 

  

                                                                                                                       

Информационен документ относно „Подкрепа за младежката заетост“ 

Съобщение „Подкрепа за младежката заетост: мост към работните места за следващото 

поколение“ 

Предложение на Комисията за препоръка на Съвета „Мост към работни места — 

укрепване на гаранцията за младежта“ 

Предложение на Комисията за препоръка на Съвета относно професионалното 

образование и обучение 

Информационен документ относно професионалното образование и обучение 

 

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ПРИЗОВАВА ЗА ДЕЙСТВИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА 

СЕЗОННИТЕ РАБОТНИЦИ 

                   

 

 

 

 

 

 

Европейската комисия представя насоки за гарантиране на закрилата на сезонните 

работници в ЕС в контекста на пандемията от коронавирус. Тя предоставя насоки за 

националните органи, инспекциите по труда и социалните партньори, за да се 

гарантират правата, здравето и безопасността на сезонните работници, както и да се 

гарантира, че сезонните работници са запознати с правата си. 

Трансграничните сезонни работници се ползват с широк набор от права, но поради 

временния характер на тяхната работа те могат по-лесно да станат жертва на несигурни 

условия на труд и живот. Пандемията от коронавирус даде повече видимост на тези 

условия, като в някои случаи доведе до тяхното влошаване. В някои случаи подобни 

проблеми могат да увеличат риска от клъстери на COVID-19. 

Никола Шмит, европейски комисар, отговарящ за работните места и социалните права, 

заяви: Всяка година стотици хиляди сезонни работници подпомагат отрасли на 

икономиката на ЕС от огромно значение, като например хранителната промишленост и 

селското стопанство. Пандемията от коронавирус разкри трудните условия на живот и 

труд на сезонните работници. На този въпрос трябва да се обърне внимание. Нашите 

насоки са предупредителен сигнал към държавите членки и дружествата, за да се 

гарантира, че те изпълняват задълженията си за закрила на тези крайно необходими, но 

уязвими работници. 

https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=22829&langId=en
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=22781&langId=bg
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=22781&langId=bg
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=22778&langId=en
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=22778&langId=en
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=22780&langId=en
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=22780&langId=en
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=22828&langId=en


 

  

                                                                                                                       

Въпреки че Комисията наблюдава правилното прилагане на правилата на Съюза по 

отношение на сезонните работници, отговорността за правилното им прилагане носят 

националните органи. Ето защо спешно са необходими подходящи действия. 

Насоките обхващат редица аспекти, като: 

 правото на сезонните работници да работят в държава — членка на ЕС, 

независимо от това дали са граждани на ЕС или идват от държава извън ЕС; 

 подходящите условия на живот и труд, включително физическото дистанциране и 

подходящите хигиенни мерки; 

 ясното информиране на работниците за техните права; 

 недекларирания труд; 

 социалното осигуряване. 

Действия на национално равнище 

В Насоките националните органи и социалните партньори се призовават да подновят 

усилията си за изпълнение на ролята си да гарантират правилното прилагане и 

спазване на правилата. Те включват конкретни препоръки и предложения относно 

дейностите, които трябва да се предприемат на национално равнище или на равнището 

на ЕС, като например: 

 призив към държавите членки да предприемат всички необходими мерки, за да 

гарантират достойни условия на труд и живот на сезонните работници; 

 призив към държавите членки да повишат осведомеността относно изискванията 

за безопасни и здравословни условия на труд, които засягат сезонните 

работници, като помагат на работодателите да прилагат съответните правни 

изисквания и да предоставят ясна информация на работниците на език, който 

разбират; 

 призив към държавите членки да предоставят практически насоки на по-малките 

дружества; 

 искане държавите членки да засилят инспекциите на място, за да се гарантира 

правилното прилагане на правилата за здравословни и безопасни условия на 

труд за сезонните работници. 

Комисията ще продължи да работи с държавите членки, социалните 

партньори, Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-

OSHA) и Европейския орган по труда (ЕОТ) по този важен въпрос. 

Действия на ЕС 

Комисията е планирала редица действия за повишаване на защитата на правата на 

сезонните работници, които включват: 

https://osha.europa.eu/bg
https://osha.europa.eu/bg
https://www.ela.europa.eu/


 

  

                                                                                                                       

 проучване, с което се събират данни относно сезонната работа в рамките на ЕС 

и се определят основните предизвикателства, включително във връзка с 

възлагането на договори за подизпълнение; 

 проучване във връзка с високорисковите професии, включително сезонните 

работници, проведено от EU-OSHA в тясно сътрудничество с Комитета на 

старшите инспектори по труда; 

 кампания за повишаване на осведомеността, насочена към секторите, в които 

сезонната работа се използва в по-голяма степен, координирана от Европейския 

орган по труда; 

 изслушване на европейските социални партньори относно сезонните работници; 

 сравнителен анализ в различни държави членки от мрежата от правни експерти в 

областта на свободното движение и координацията на социалната сигурност 

(MoveS); 

 подкрепа за държавите членки чрез Европейската платформа за 

противодействие на недекларирания труд и кампанията #EU4FairWork4 за 

насърчаване на по-добрата осведоменост на работниците и работодателите 

относно техните права и задължения. 

Контекст 

В представените днес насоки се припомнят правата на сезонните работници, 

независимо от техния статус: граждани на ЕС или на трети държави, включително тези, 

които работят редовно в чужбина по собствена инициатива или са командировани 

например чрез агенции за временна заетост и агенции за наемане на работа. 

От съществено значение е сезонните работници и техните работодатели да разполагат 

с цялата информация, която им е необходима, както по отношение на защитата, с която 

се ползват, така и на задълженията, които трябва да изпълняват. 

Повече от 17,6 милиона граждани на ЕС живеят или работят в държава членка, 

различна от тази на тяхната националност. Някои сектори на европейската икономика, 

по-специално секторите на хранително-вкусовата промишленост и туризма, са зависими 

от подкрепата на сезонни работници, идващи от други държави членки на ЕС или от 

трети държави, за конкретни периоди от годината. Според оценки на Комисията 

средният брой на активните сезонни работници в ЕС е между няколко стотин хиляди и 

един милион. 

Въпреки че Комисията следи за правилното прилагане на правилата на Съюза и 

националните правила по отношение на сезонните работници в ЕС, националните 

органи са тези, които носят отговорност за правилното прилагане на тези правила. С 

цел да се защитят сезонните работници, държавите членки се приканват да подобрят 

прилагането на съществуващото европейско и национално законодатлество и да 

засилят инспекциите на място в това отношение, включително с подкрепата на 

Европейския орган по труда. 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1098&langId=bg
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1299&langId=bg
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1299&langId=bg
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=88&eventsId=1605&furtherEvents=yes&langId=bg


 

  

                                                                                                                       

Тези насоки допълват Насоките относно упражняването на свободното движение на 

работници по време на епидемичния взрив от COVID-19, публикувани на 30 март 2020 

г., и са в отговор на призива на Европейския парламент в неговата резолюция от 19 юни 

2020 г. относно защитата на трансграничните и сезонните работници. 

За повече информация 

Насоки относно сезонните работници в ЕС в контекста на разпространението на COVID-

19 (16 юли 2020 г.) 

Насоки относно упражняването на свободното движение на работници по време на 

епидемичния взрив от COVID-19 (30 март 2020 г.) 

 

  

СДЕЛКАТА ЗА ДЪЛГОСРОЧНИЯ БЮДЖЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ТРЯБВА ДА 

БЪДЕ ПОДОБРЕНА, ЗА ДА ПОЛУЧИ ОДОБРЕНИЕТО НА ПАРЛАМЕНТА 

 

 
 

Мандатът за преговори със Съвета относно дългосрочния бюджет на ЕС беше приет с голямо мнозинство от 

евродепутатите 

 Положителна стъпка по отношение на възстановяването в краткосрочен план, но 

орязването на дългосрочния бюджет е неприемливо 

 Нужен е демократичен контрол върху инструмента за възстановяване на ЕС, за 

да бъде осигурена отчетността за изразходването на средствата 

 Задължително трябва да бъде включен обвързващ механизъм за нови източници 

на приходи в бюджета на ЕС 

 Необходим ясен механизъм, обвързващ европейското финансиране със 

спазването на върховенството на закона 

 Евродепутатите са готови да не одобрят дългосрочния бюджет, ако сделката не 

бъде подобрена 

НОВИНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0330(03)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0330(03)&from=EN
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=22866&langId=en
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=22866&langId=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0330(03)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0330(03)&from=EN


 

  

                                                                                                                       

Фондът за възстановяване е „исторически ход“, но дългосрочните приоритети на ЕС 

като Зеления пакт и Програмата в областта на цифровите технологии са изложени на 

риск, казват евродепутатите. 

В резолюция относно заключенията от извънредното заседание на Европейския съвет 

на 17 - 21 юли 2020 г., приета с 465 гласа „за“, срещу 150 гласа „против“ и 67 „въздържал 

се“, членовете на ЕП отдават почит на жертвите на коронавируса и на всички 

работници, които са се борили с пандемията. Те подчертават, че „хората в ЕС имат 

колективно задължение за солидарност“. 

Сделката е положителна стъпка по отношение възстановяването, но неадекватна в 

дългосрочен план 

В текста, чрез който се дава мандат за предстоящите преговори за бъдещото 

финансиране и възстановяване на ЕС, Парламентът приветства приемането от страна 

на лидерите на ЕС на фонда за възстановяване, предложен от Парламента през май, 

като го нарича „исторически ход за ЕС". Евродепутатите обаче изразяват съжаление 

относно значителното „намаляване на компонента на безвъзмездните средства в 

окончателното споразумение“ и призовават за пълно демократично участие на 

Парламента в създаването и контрола върху инструмента за възстановяване, чието 

„правно основание не предоставя официална роля на избраните членове на 

Европейския парламент“. 

По отношение на дългосрочния бюджет на ЕС, те не одобряват съкращенията, 

направени по програмите, ориентирани към бъдещето, и смятат, че по този начин ще 

бъдат „подкопани основите за трайно и устойчиво възстановяване“. Водещи програми 

на ЕС за защита на климата, дигитален преход, здравеопазване, младежта, културата, 

научните изследвания и управлението на границите „са изложени на риск от незабавен 

спад на финансирането от 2020 г. до 2021 г.“, както и че считано от 2024 г. „бюджетът на 

ЕС като цяло ще бъде под равнищата от 2020 г., което излага на риск ангажиментите и 

приоритетите на ЕС.“ 

Парламентът няма да приеме лошо споразумение 

Парламентът не приема настоящото политическото споразумение на Европейския съвет 

относно многогодишната финансова рамка (МФР) за 2021 - 2027 г. и „няма да парафира 

това решение като свършен факт“. Евродепутатите са „готови да оттеглят одобрението 

си“ за дългосрочния бюджет на ЕС (МФР), докато не бъде постигнато задоволително 

споразумение в предстоящите преговори между Парламента и Съвета, за предпочитане 

най-късно до края на октомври, за да бъде осигурен плавен старт на програмите на ЕС 

от 2021 г. 

В случай обаче, че нова МФР не бъде приета навреме, членовете на ЕП припомнят, 

че член 312, параграф 4 от ДФЕС предвижда временно удължаване на размера на 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:12016E312&from=EN


 

  

                                                                                                                       

таваните и другите разпоредби, съответстващи на последната година (2020 г.) от 

настоящата финансова рамка и че това е напълно съвместимо с разпоредбите за плана 

за възстановяване и приемането на новите програми в рамките на бъдещата МФР. 

Върховенство на закона 

Парламентът „изразява дълбоко съжаление“, че Европейският съвет значително 

отслаби усилията на Комисията и Парламента да защитават принципите на правовата 

държава, основните права и демокрацията в рамките на МФР и Европейския инструмент 

за възстановяване, като напомня, че регламентът за принципите на правовата държава 

ще бъде приет чрез процедура за съвместно вземане на решения. 

Нови източници на приходи в европейския бюджет и изплащане на дълга 

Евродепутатите отново заявяват, че Парламентът няма да даде одобрението си за МФР 

без споразумение относно реформата на системата на собствените ресурси на ЕС, 

включително въвеждането на набор от нови собствени ресурси до края на МФР за 

периода 2021 – 2027 г., който е нужен да покрие най-малко разходите, свързани с плана 

за възстановяване. 

Те смятат, че държавните и правителствените ръководители на ЕС не са успели да се 

справят с въпроса за плана за погасяване на задълженията във връзка с инструмента за 

възстановяване и припомнят, че ако не се въведат допълнителни съкращения на 

европейските програми, или увеличаване на вноските на държавите членки, 

създаването на нови собствени ресурси е единственият метод на погасяване, който е 

приемлив за Парламента. 

Необходимо е междинно преразглеждане на законодателството 

Парламентът изисква правно обвързващо междинно преразглеждане на МФР което да 

влезе в сила най-късно до края на 2024 г. и подчертава, че това преразглеждане трябва 

да се отнася за таваните за периода 2025 – 2027 г., въвеждането на допълнителни 

собствени ресурси и изпълнението на целите в областта на климата и биологичното 

разнообразие. 

 

Този електронен бюлетин се издава от Ямболска търговско- промишлена палата и 

Enterprise Europe Network - Ямбол с финансовата подкрепа на Европейската комисия. 

Информацията и мненията в тази публикация не отразяват задължително 

официалните становища на Европейската комисия 


