
 

  

                                                                                                                       

 

ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН "БИЗНЕС ПАНОРАМА" 

ИНФОРМАЦИЯ В ПОМОЩ НА БИЗНЕСА - МАЛКИ И 

СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ЗЕМЕДЕЛСКИ 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

 

  Април  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 

 Изследване по проект "Създаване на култура за защита на данните сред малки и 

средни предприятия" 

 Българската банка за развитие с нова програма за стартиращи и микро-

предприятия, засегнати от COVID-19  

 Работодателите трябва да ограничат до минимум преките контакти между 

работещите 

 Работодатели могат да участват в конкурс за финансиране на проекти по 

национална програма за заетост на хората с увреждания 

 Работодатели могат да наемат на втори трудов договор работници в неплатен 

отпуск от други фирми 

 Комисията за защита на конкуренцията наблюдава пазара на търговия на дребно с 

автомобилни горива 

 

 АКТУАЛНИ НОВИНИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ ЗЕМЕДЕЛСКИЯ СЕКТОР И 

ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

 От 15 април започва прием на заявления по мярка 14 от ПРСР 2014-2020 

 До 30 април се удължава приемът по мярка инвестиции в предприятия 

 ДФЗ публикува списъци с животновъдите и кланиците, които могат да участват в 

помощта  de minimis за реализация на българско агнешко месо 

 

 НОВИНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ 

 НОВИНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ 

 

 
 
 

 
 
 
 



 

  

                                                                                                                       

ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОДКРЕПА НА БИЗНЕСА 

 

 

1. Брокерско събитие: DMEA Business Meetings 2020 

 

Дата:  16 - 18 юни 2020 г. 

Място: Берлин, Германия 

 

 Фокусът на събитието е върху  следните сектори:   

 Обработка на информация; 

 ИТ и телематични приложения; Е-здраве; 

 Медицина; Здраве.    

       

За повече информация тук. 

 

2. Брокерско събитие: Pharma, cosmetic and biotech brokerage event at 

Farmaforum 2020 

 

Дата:  18 юни 2020 г. 

Място: Мадрид, Испания 

 

Фокусът на събитието е върху  следните сектори:   

 Фармацевтика; 

 Грижа, Хигиена, Красота; 

 Биология / Биотехнология; Промишлена биотехнология; 

 Медицинско оборудване; Клинична медицина; 

 Анатомия, Патология, Имунология, Физиология; 

 Други свързани с медицината / здравето; 

 Средства за здраве и красота. 

 

 За повече информация тук. 

 

3. Брокерско събитие: Brokerage event Floating Offshore Wind Turbine 2020 

 

Дата: 7 - 9 септември 2020 г. 

Място: Марсилия, Франция 

 

            Фокусът на събитието е върху  следните сектори:   

 Строителни технологии; 

 Технология за материалите; 

  Производство на енергия, пренос и конверсия; 

 Турбини;  Вятърна енергия; Енергийна ефективност. 

 

       За повече информация тук. 

https://dmea2020.b2match.io/
https://farmaforum2020.b2match.io/
http://www.fowt-conferences.com/en


 

  

                                                                                                                       

 

4. Брокерско събитие: Brokerage Event during Dublin Tech Summit 2020 

 

Дата:  9 септември 2020 г. 

Място: Дъблин, Ирландия 

 

Фокусът на събитието е върху  следните сектори:   

 Хардуер;           

  Софтуер; 

 Бъдещи теми на ИКТ. 

 

За повече информация тук. 

 

5. Брокерско събитие:  Brokerage Event in the framework of the International Fair 

of Metal Processing STOM 2020 

 

Дата: 23 септември 2020 г. 

Място: Килче, Полша 

 

Фокусът на събитието е върху следните сектори:   

 Формоване (валцуване, коване, пресоване, теглене), 

 Свързване (заваряване, отливане, рязане); 

 Машинни инструменти; Машинна обработка (шлайфане, обръщане).    

  

      За повече информация   тук.. 

 

6. Брокерско събитие:  Danish IP Fair 2020 

 

Дата: 23 септември 2020 г. 

Място: Копенхаген, Дания 

 

Фокусът на събитието е върху следните сектори:     

 Автоматизация, системи за управление на роботиката; 

 Фармацевтика; Медицина, човешко здраве; 

 Диагностика; Медицински изследвания; 

 Медицински технологии / Биомедицинско инженерство; 

  Фармацевтични продукти / лекарства.     

     

       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://dublin-tech-summit.b2match.io/
https://stom2020.b2match.io/
https://bioket-2020.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  BOUK20200218004  

 Производител на иновативни слънчеви фотоволтаични панели, базирани на 

соларни клетки с моно-Si Interdigited Back Contact (IBC) с висока ефективност (23-

25%), търси дистрибутори и търговски представители. Соларните панели са 

гъвкави, леки и мобилни, предназначени за захранване на батерии и специално 

създадени за сухопътни и водни превозни средства. 

 

2. АРМЕНИЯ  BOAM20200212001 

Производител на различни видове продукти от естествен зеолит, приложими в               

строителството, медицината, селското стопанство и други сфери, търси 

дистрибутори. 

 

3. ГЕРМАНИЯ  BRDE20200219001 

Производител на офис мебели търси подизпълнители. 

 

4. ГЕРМАНИЯ   BODE20180421009 

Производител на натурални фуражни добавки търси дистрибутори. 

5. ИТАЛИЯ  BOIT20200204001 
Производител на газови горелки и каменни плочи от лава търси дистрибутори и 

търговски представители.  

 

6. ПОЛША  BRPL20200211001 

Фирма търси доставчици на резервни части за трактори. 

 

7. ПОЛША  BRPL20200214001 

Търговска фирма с добре установени позиции на пазара в Полша в различни 

сектори, търси нови производители на следните продукти и оборудване: 

 автомобилни резервни части, автомобилни химикали, автомобилни 

аксесоари  

 промишлена електроника (промишлена автоматизация, електронно 

оборудване за горското стопанство, за строителната индустрия) 

 металообработващо оборудване и оборудване за обработка на камъни 

.. 

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 

 
ИЗСЛЕДВАНЕ ПО ПРОЕКТ "СЪЗДАВАНЕ НА КУЛТУРА ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ СРЕД 

МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ" 

„MindtheData - Създаване на 
култура за защита на данните 
сред МСП“ е европейски 
проект, финансиран по 
програма Еразъм+, на 
Европейската комисия, 
изпълняван и координаран от 
Ямболска търговско-
промишлена палата. Проектът 
се реализира в консорциум от 
седем партньора от България, 
Гърция, Кипър, Испания и Полша. 
Той има за цел да подкрепи 
процедурите за съответствие на 
европейските малки и средни 
предприятия (МСП) по отношение 
на Регламента на ЕС за обща 
защита на личните данни (GDPR). 

Чрез предоставяне на набор от 
инструменти, достъпни и 
поддържани от професионалисти 
с опит по отношение на 
процедурите за защита на 
личните данните,  проектът иска 
да помогне на европейските МСП, 
да интегрират изцяло в своята 
организационна култура, 
принципите на защита на личните 
данните, главно като полезен 
инструмент, а не като строго 
зададен елемент за 
съответствие. 

Гледайки отвъд понятието 
„спазване или наказание“, GDPR 
може да се използва от МСП по 
различни начини. Например, за осигуряване на иновативни начини за използване на данни, 
разработване на вътрешнофирмени политики, които водят до прозрачност и доверие на 
клиентите, позволявайки на бизнеса да спечели верни потребители и преди всичко - да 
доведе до създаване на културна промяна относно това „как да се прави бизнес“. 

Към настоящия момент в България, Гърция, Испания и Полша се провежда 
проучване, с цел да се определят специфичните нужди, които имат МСП по отношение 
на  специализирана подкрепа или обучение, за защита на  личните данни във връзка с 



 

  

                                                                                                                       

Общия Регламент на ЕС за защита на личните данните (GDPR) и подкрепата, която да им 
бъде предоставена от бизнес консултанти/съветници. 

Участвайки в това онлайн проучване, Вие може да предоставите безценни данни за Вашите 
нужди от специализирана подкрепа и обучение за прилагането на изискванията на 
Европейски Регламент 2016/679 за защита на физическите лица по отношение 
обработването на лични данни и свободното движение на такива данни (GDPR), на базата 
на което ще бъдат разработени обучителни материали от консорциума. 

Ако желаете да участвате в проучването, можете да го направите лесно и бързо, като 
последвате следните линкове: 

Участвайте в проучването като собственик или част от МСП тук! 

Участвайте в проучването като бизнес консултант тук! 

За проект MindtheDATA 

Проект MindtheDATA стартира в края на 2019г. и ще приключи през октомври 2021г. 
Проектът се координира от Ямболската търговско-промишлена палата (ЯТПП) в 
България. В проекта са включени още 6 организации от България, Гърция, Кипър, 
Испания и Полша .  Проектът ще разработи набор от онлайн учебни материали на 5 
езика (английски, български, гръцки, полски и испански). Материалите, които могат да 
бъдат използвани от бизнес консултанти, обучители по бизнес и предприемачеството, 
консултанти/професионалисти по човешки ресурси, консултанти по 
управление/стратегии/операции и маркетинг и собственици на фирми, обхващат 
областите: рамка за защита на данните за цифрова икономика и обществото на ЕС и 
новата среда за МСП, стратегия за GDPR, базирана на дейностите на МСП и учебни 
материали за консултанти. 

Можете да посетите нашия уебсайт на www.mindthedata-project.eu и да ни харесате във 
Facebook: www.facebook.com/MindtheData. 

 

БЪЛГАРСКАТА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ С НОВА ПРОГРАМА ЗА СТАРТИРАЩИ И МИКРО-
ПРЕДПРИЯТИЯ, ЗАСЕГНАТИ ОТ COVID-19 

 

 

 

 

Банката ще финансира и изкупуването на портфейли на търговските банки, чрез което ще се 
осигури допълнителен ликвиден ресурс за финансиране на бизнеса 
Българската банка за развитие стартира нови програми в подкрепа на бизнеса, засегнат от 
пандемиятa от COVID-19. Инициативата допълва програмата на правителството и обхваща 
сектори, които до момента бяха изключени в обхвата на държавната помощ. Финансовият 
ресурс ще бъде насочен към най-засегнатите сектори от пандемията – търговия на дребно, 
транспорт, хотелиерство и ресторантьорство, туризъм, предучилищно образование в 
частния сектор, артистична и творческа дейност, спортни дейности, дейности по 
организиране на конгреси и изложения. 

Първата програма е с гаранция от Европейския инвестиционен фонд и ще се управлява от 
дъщерното дружество на ББР – Микрофинансираща институция ДЖОБС, чиято цел е да 
насърчи засегнатите микропредприятия и компании да продължат дейността си и да запазят 

https://forms.gle/apNtrRUH47PKVkX87
https://forms.gle/pEDZbq7jeWdr6c8F6
http://www.facebook.com/MindtheData


 

  

                                                                                                                       

работни места. МФИ ДЖОБС ще отпуска кредити за оборотни средства и кредитни линии. И 
по двата вида заеми максималният размер е до 48 800 лв. с до 2 години гратисен период. 
Срокът за погасяване на оборотните кредити е до 36 месеца, а на кредитните линии – до 60 
месеца. Подаването на искания за кредит може да става и изцяло по електронен път на 
официалната интернет-страница на институцията. 

ББР вече реализира и първи стъпки по друга програма – за увеличаване на ликвидността 
във финансовата система на стойност 75 млн. лв. Инициативата се финансира със собствен 
ресурс на банката и предвижда целево кредитиране на едно от най-големите 
специализирани дружества за управление на лоши кредити. Финансирането ще позволи две 
от търговските банки на пазара да се разделят с част от лошия си портфейл и да насочат 
ресурс за нови заеми на микро, малките и средни предприятия. 

Подкрепата за търговските банки в страната е част от мисията на ББР. По този начин ще се 
увеличи възможността банките да поемат повече риск в периода на пандемията, съответно 
да отпускат по-голям брой нови фирмени и потребителски кредити. Допълнителен позитивен 
ефект ще има условието за облекчаване на условията към кредитополучателите, част от 
изкупените портфейли – 7519 фирми и физически лица, което ще им позволи да 
предоговорят дълговете си и да ги погасят в бъдеще. 

По думите на Главния изпълнителен директор на ББР Стоян Мавродиев, набавеният през 
последните две години ресурс от международни финансови институции в размер на над 2,4 
милиарда лева може да бъде използван и за инжектиране на ликвидност по време на криза. 
Според Мавродиев това е една от поредицата самостоятелни мерки на ББР за подкрепа на 
бизнеса по време на криза, чрез които ще бъде допълнен и надграден основният 
антикризисен пакет на правителството на стойност 700 млн. лв., който се очаква да 
произведе общ ефект от над 2.5 милиарда лева. 

Банката е и основният финансов инструмент на държавата за подкрепа на българските 
малки и средни компании, чиито бизнес е засегнат от пандемията. До дни капиталът на 
финансовата институция ще бъде увеличен със 700 млн. лв. От тях 500 млн. лв. ще се 
използват за гарантиране на кредити, които търговските банки ще отпускат на фирмите у 
нас, а останалите 200 млн. лв. ще се използват за отпускане на безлихвени заеми до 1 500 
лв. за физически лица. 

По механизма за бизнеса с държавно финансиране ББР ще издава единствено портфейлни 
гаранции на търговските банки, а те по действащите стриктни банкови правила ще 
финансират клиентите си според техните нужди. Максималният размер на кредитите ще е 
до 2 млн. лв. Програмата ще има ясни и прозрачни правила, които ще ограничат до минимум 
възможностите за злоупотреби. 

Очакванията на банката са, че около 130 000 – 140 000 души ще могат да се възползват от 
безлихвен заем в размер до 1 500 лева. Средствата ще са за всички физически лица, които 
са пуснати в неплатен отпуск заради пандемичната обстановка. Кредитите отново ще бъдат 
отпускани от търговските банки, като срокът им ще е до 24 месеца с 6-12 месеца гратисен 
период. 
 
Източник: Българска банка за развитие 

 

 

 

 



 

  

                                                                                                                       

 

РАБОТОДАТЕЛИТЕ ТРЯБВА ДА ОГРАНИЧАТ ДО МИНИМУМ ПРЕКИТЕ КОНТАКТИ 

МЕЖДУ РАБОТЕЩИТЕ ОВОРИ  

 Работодателите задължително трябва да 
дезинфекцират работните места най-малко 
два пъти в рамките на работния ден, както и 
да създадат организация на работа, която да 
ограничи до минимум преките контакти 
между работниците и служителите в 
предприятието. Това са част от мерките за 
превенция на риска от разпространение на 
COVID-19, които се въвеждат със заповед на 

министъра на труда и социалната политика Деница Сачева до отмяна на въведеното на 13 
март извънредно положение. 

Със заповедта работодателите се задължават да въведат пропускателен режим, който да 
гарантира, че на територията на предприятието няма да бъдат допуснати работници и  
външни лица, които имат симптоми на остри заразни заболявания. Задължително е и 
осигуряването на  необходимите условия за спазване на лична хигиена на работещите, 
както и на лични и колективни средства за защита на персонала. При използване на 
служебен транспорт е необходимо дезинфекциране и проветряване на превозните средства 
след всеки курс. 

Работниците и служителите с грипоподобни симптоми трябва да бъдат временно 
отстранени от работа. Същата мярка се прилага и в случай, че те не използват 
предоставените им лични предпазни средства.   

Изпълнението на всички мерки от заповедат трябва да се обсъдят в Комитетите/Групите по 
условия на труд в предприятията, а в предприятията с по-малко от 5 работещи – с всички 
работници и служители. Изпълнението на заповедта ще се контролира от Главната 
инспекция по труда. Пълният текст на заповедта можете да видите тук. 

 

РАБОТОДАТЕЛИ МОГАТ ДА УЧАСТВАТ В КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ 
ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЗАЕТОСТ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ 

 

С влизане в сила на новия Закон за хората с увреждания и съгласно чл. 44, ал. 1, 
министърът на труда и социалната политика утвърждава със заповед Национална програма 
за заетост на хората с увреждания. Същата програма се изпълнява от Агенция за хората с 
увреждания /АХУ/. 

В тази връзка АХУ информира, че е обявен конкурс за финансиране на проекти по 
Национална програма за заетост на хората с увреждания /утвърдена със заповед номер 
РД01-183/12.03.2020 г./. 

https://www.mlsp.government.bg/ckfinder/userfiles/files/prescentur/Zapoved%2011.pdf


 

  

                                                                                                                       

Участници в конкурса могат да бъдат всички работодатели, регистрирани по действащото 
законодателство. 

Максималният размер на субсидията по компоненти е както следва: 

Компонент 1 – осигуряване на достъп до съществуващи или разкривани нови работни места 
за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст – до 10 000 лв.; 

Компонент 2 – приспособяване на съществуващи работни места за лица с трайни 
увреждания в трудоспособна възраст – до 10 000 лв.; 

Компонент 3 – за оборудване на нови работни места за лица с трайни увреждания в 
трудоспособна възраст, съответстващо на характера на тяхното заболяване – до 10 000 лв.; 

Компонент 4 – квалификация и преквалификация, съответно обучение за професионално и 
служебно развитие за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст – до 1000 лв. на 
лице с трайно увреждане. 

Краен срок за подаване на проекти: 17.30 часа на 30.04.2020 г. 

Необходимите документи за кандидатстване са достъпни на Интернет 
адрес https://www.ahu.mlsp.government.bg в раздел “Проекти/програми“. 

Работодатели, които проявяват интерес, могат да се свържат за допълнителна информация 
и на тел.: 02 931 80 95. 

 

 РАБОТОДАТЕЛИ МОГАТ ДА НАЕМАТ НА ВТОРИ ТРУДОВ ДОГОВОР РАБОТНИЦИ 
В НЕПЛАТЕН ОТПУСК ОТ ДРУГИ ФИРМИ  

 

 

Работници, които са в неплатен отпуск поради спиране или свиване на дейността на техните 

предприятия заради въведеното извънредно положение, могат да бъдат наети на втори 

договор от други работодатели, чиято дейност не е пострадала. За наемането на втори 

трудов договор не се изисква разрешение от работодателя, с когото наетият има сключен 

основен трудов договор, освен ако няма изрична забрана в него за това. 

Няма и ограничения за времето, в което работниците и служителите могат да полагат труд 

по втория трудов договор, докато са в неплатен отпуск, предвид факта, че в този период на 

практика те не работят. Единственото изискване е вторият работодател да въведе такава 

организация на работното време, която да гарантира спазването на междудневните и 

седмичните почивки. 

Именно с цел повече възможности за намиране на допълнителна работа в условията на 

извънредно положение Агенцията по заетостта апелира заети лица, каквито по смисъла на 

закона са работещите в неплатен отпуск, да се регистрират в бюрата по труда. 

https://www.ahu.mlsp.government.bg/


 

  

                                                                                                                       

ИА ГИТ напомня, че безработни и социално слаби могат да получават допълнителен доход, 

като работят в селското стопанство по силата на трудов договор за краткосрочна сезонна 

селскостопанска работа за обработване на насаждения и прибирането на реколтата от 

плодове, зеленчуци, розов цвят и лавандула. Наетите на т.нар. еднодневни трудови 

договори не губят право на социални помощи и обезщетения. 

Източник: Главна инспекция по труда  

 

КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА НАБЛЮДАВА ПАЗАРА НА ТЪРГОВИЯ 

НА ДРЕБНО С АВТОМОБИЛНИ ГОРИВА 

Във връзка с постъпилите сигнали и 

разпространената в средствата за масово 

осведомяване информация за несъответствие 

между значителния спад в цената на суровия 

петрол в световен мащаб (с 47,4%) през месец март 

и намаляването на цените на дребно на 

автомобилните горива в страната (с около 11%) в 

същия период, Комисията информира 

обществеността, че извършва регулярен 

мониторинг на цените на дребно и на динамиката на пазарите на горива в страната. 

Комисията напомня, че в практиката си нееднократно е извършвала секторни анализи на 
пазарите по веригата производство и реализация на бензин, дизелово гориво и газ пропан-
бутан на национално ниво, в които са установени редица проблеми пред развитието на 
конкуренцията в сектора и в тази връзка са отправени необходимите препоръки до 
компетентните органи. Тези анализи са приети с Решения № 1059/27.07.2011 г., № 
143/25.02.2016 г. и № 313/07.03.2019 г. 

Така например, в последното решение № 313/07.03.2019 г., Комисията установи, че 
доставките от вътрешния пазар превишават количествата от внос, което заедно с липсата 
на достатъчен складов капацитет в данъчни складове и складове за задължителни запаси 
на горива, сложната административна процедура и значителните финансови инвестиции, 
свързани с изграждането на собствен склад, представляват в своята съвкупност висока 
бариера пред вносителите и производителите на горива. 

Ето защо, с решението Комисията е отправила редица препоръки за подобряване на 
пазарната среда, като е информирала Министерство на финансите, Министерство на 
икономиката, Агенция „Митници“, Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни 
запаси“ и Държавната агенция за метрологичен и технически надзор за необходимостта, 
съобразно тяхната компетентност, да предприемат подходящи нормативни и 
организационни мерки за подобряване на конкурентната среда на пазарите на производство 
и реализация на автомобилен бензин и дизелово автомобилно гориво. 

Комисията декларира своята готовност да съдейства в рамките на своята компетентност при 
изпълнението на предложените мерки. 

Относно влиянието на цената на суровия петрол на международните пазари върху цените 
на дребно на автомобилните горива в България, следва да се имат предвид някои 
специфики на разглежданите пазари, установени в Решение на КЗК № 313/07.03.2019 г., а 
именно, че промяната на цената на суровия петрол на световните пазари не се отразява 



 

  

                                                                                                                       

директно върху крайната продажна цена на дребно. Цената на суровия петрол е определящ 
фактор за производствената себестойност на продуктите. Освен нея в тази себестойност се 
включват производствени и други разходи, които участват при определянето на цената на 
едро, по която търговците купуват продуктите. В своето решение Комисията е установила 
процентното разпределение на компонентите на цената на дребно на бензин А-95Н и 
дизелово автомобилно гориво за периода 2016-2018 г., като относителният дял на цената, 
на която търговците придобиват горивата, съставлява приблизително 35 – 40% от 
продажните цени на дребно. В последните се включват също разходи за биокомпонент, 
съхранение, транспорт, други разходи, ДДС и акциз, както и норма на печалба, която за 
периода 2016 – 2018г. е средно 4%. Относителният дял на ДДС и акциз в цените на дребно 
за същия период се движи в рамките на около 50%. 

Следва също да се отчита, че международните котировки на суровия петрол са фючърсни, 
т.е. котировките, които се търгуват през текущия месец формират цената на суровината за 
следващи периоди. Предвид тази специфика е възможно изоставане в покачването или 
понижаването на цените на дериватите бензин А-95Н, А-98Н и дизелово автомобилно 
гориво с до два месеца. Влияние върху  формирането на цените на горивата на територията 
на страните от ЕС имат валутният курс и срокът на обращаемост на материалните запаси. 
За стоките с по-бърза обращаемост времето за изменение на цените спрямо динамиката на 
международните котировки и курса на долара е по-кратко, и обратното, за стоки като бензин 
А-98Н този срок е по-дълъг заради бавната обращаемост в резултат от по-ограниченото 
търсене. Комисията е установила още, че времето необходимо за отразяване на спада на 
цената на суровия петрол върху цените на дребно на автомобилните горива е по-дълго. 
Причината е в това, че продавачът е закупил по-скъп ресурс, който е доставен до обектите и 
резервоарите и тръбопроводите са пълни с такъв. 

В тази връзка пряко влияние върху темпото на понижение на цените на дребно на 
автомобилните горива в България би могло да има намаленото потребление в резултат на 
въведените извънредни противоепидемични мерки във връзка с разпространението на 
COVID-19 на територията на страната от 13.03.2020 г. до настоящия момент. Съгласно 
разпространени в медиите изявления на представители на браншови сдружения, към 
настоящия момент потреблението на горива е намаляло с повече от 40% в големите 
градове и по магистралните пътища, и с близо 80% в малките селища, като очакванията са 
тази тенденция да се запази. Това от своя страна води до по-бавно реализиране на 
наличните количества горива в търговската мрежа, които са закупени на по-висока цена. 

В своята дейност Комисията е анализирала и факторите, които се взимат предвид при 
определяне на цените на дребно и които влияят върху тяхното изменение. Установено е, че 
пазарът на търговия на дребно с горива се характеризира с висока степен на прозрачност и 
най-същественият конкурентен параметър, посредством който дружествата-участници могат 
да се конкурират, е цената. Пазарът е със силно изразена ценова чувствителност, като 
разлики в цената от 1 до 2 стотинки оказват значително влияние при избора на търговец от 
страна на клиента. Цените на конкурентни бензиностанции, разположени в непосредствена 
близост до даден обект, са фактори, които оказват влияние върху цените на дребно на 
бензини и дизелово гориво наред с останалите формиращи цената фактори, като доставна 
цена, разходи по дистрибуцията на горивата, количество на продажбите, обем на търсене, 
местоположение на обекта и др. Такова влияние оказват не само обекти, част от национални 
вериги бензиностанции, но и вериги, представени само или основно в определен географски 
район или дори в конкретно населено място. 

Всички тези фактори се отчитат от Комисията при извършването на постоянен мониторинг 
на цените на горивата в търговската мрежа. Следи се за наличие на съмнителни изменения 
на цените, които трудно биха могли да бъдат обяснени с обективни фактори, като 



 

  

                                                                                                                       

АКТУАЛНИ НОВИНИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ ЗЕМЕДЕЛСКИЯ СЕКТОР И 

ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

международните котировки на суровия петрол, въведените ограничителни мерки, 
пониженото потребление на горива и др. 

Комисията уверява, че ако от тези наблюдения се установят съмнения за евентуално 
координирано поведение на някои от участниците на пазара на търговия на дребно с горива, 
ще бъдат предприети необходимите действия за образуване на производство за 
установяване на нарушение по ЗЗК. 

За оказване на съдействие в борбата срещу антиконкурентните практики на пазарите на 
автомобилни горива в страната, Комисията насърчава всеки, който разполага с информация 
и/или доказателства за евентуално антиконкурентно поведение на пазарните участници, да 
предостави същите на електронен адрес cpcadmin@cpc.bg или на адрес: гр. София, бул. 
Витоша № 18. 

 

ОТ 15 АПРИЛ ЗАПОЧВА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ПО МЯРКА 14 ОТ  

ПРСР 2014-2020 

  От 15 април до 15 май 2020 г. 
животновъдите могат да кандидатстват за 
подпомагане по мярка 14 „Хуманно 
отношение към животните“ от ПРСР 2014-
2020 г. Съгласно Заповед на 
изпълнителния директор на ДФ 
„Земеделие“ – РА, заявления за 
подпомагане ще се приемат в областните 
дирекции на фонда по местонахождение на 
животновъдния обект. 

Стопаните следва предварително да си запазят час за подаване на документите. Часовете 
ще се записват в съответните областни дирекции, в които ще се подават заявленията за 
плащане. Промяната се прави във връзка с наложените противоепидемични мерки, 
свързани с разпространение на COVID-19 на територията на Република България. 
Запазването на часове се предприема с цел осигуряване на условия, щадящи здравето на 
бенефициентите, както и осигуряване на тяхното удобство. По този начин ще може да се 
съблюдава броят бенефициенти, планиращи да подадат заявления за плащане, в конкретен 
ден, като се избягва тяхното струпване. 

В рамките на обявения прием, земеделските стопани, поели през 2017 г. доброволни 
петгодишни ангажименти, могат да увеличават броя на животните, одобрени за подпомагане 
с първото заявление, както и да заявяват нова дейност или по мярката, без да поемат нов 
ангажимент. Животновъдите, които кандидатстват за първи път през настоящия прием не 
поемат многогодишен ангажимент. 

Подробните изисквания и наборът документи за плащане по мярката са разписани в 
Наредба № 4 от 8 август 2017 г. за прилагане на мярка 14 „Хуманно отношение към 
животните“ от ПРСР 2014 – 2020 г. Допълнителна информация и образци на изискуемите 
документи за участие в мярката ще бъдат публикувани на интернет страницата на ДФ 
„Земеделие“. 

mailto:cpcadmin@cpc.bg
https://www.dfz.bg/assets/17959/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC_%D0%BC%D1%8F%D1%80%D0%BA%D0%B0_14_2020.pdf


 

  

                                                                                                                       

Стопаните предварително следва да актуализират данните за отглежданите от тях животни 
в Системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ (чл. 30, ал. 2, т. 3 от 
ЗПЗП). Актуализацията включва както мястото на отглеждане на животните, така и и 
капацитета на обекта. За дребните преживни животни се изисква изрично да е посочено и 
тяхното предназначение. 

Всички постоянни животновъдни обекти (ЖО), в които се отглеждат едри и дребни преживни 
животни, трябва да бъдат регистрирани (чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската 
дейност). За проверка на изискването, стопаните следва да предоставят копия на 
издадените удостоверения при подаване на заявленията за плащане по мярката. В тази 
връзка е необходимо за временните ЖО, регистрирани на името на кандидата, в поле „Вид 
обект“ в системата на БАБХ да бъде изрично посочено „пасище“, за да не се изисква 
предоставянето на удостоверение по реда на чл. 137 от ЗВД. 

За животни от вид телета/малачета е необходимо предоставяне и на съответните кантарни 
бележки във връзка с определянето на съответната категория за всяко животно. В случай, 
че не бъде предоставена кантарна бележка животното ще се счита за теле/малаче от 
категория „над 220 кг.”. 

Кандидатите, които желаят да актуализират своите данни или заявяват нови ЖО трябва да 
предоставят становище, предварително издадено от БАБХ, във връзка с доказване на 
наличие на достатъчно осигурена свободна площ в животновъдния обект. Изискването е по 
образец и е част от критериите за допустимост по Мярка 14. 

Източник: Държавен фонд земеделие 

 

ДО 30 АПРИЛ СЕ УДЪЛЖАВА ПРИЕМЪТ ПО МЯРКА ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

 Приемът по мярка „Инвестиции в предприятия“ от 
Националната програма за подпомагане на лозаро-
винарския сектор (НППЛВС) 2019 – 2023 г. се 
удължава до 30 април 2020 г. Промяната е във връзка 
с наложените противоепидемични мерки, свързани с 
разпространение на COVID-19 на територията на 
Република България. По мярката, даваща възможност 
за модернизация на винарските изби, документи за 
подпомагане се приемат от 16 март. Крайният срок за 
подаване на заявления беше до 10 април 2020 г. 

Изискуемите документи по мярката ще се подават лично или чрез упълномощено лице в 
Централно управление на ДФ „Земеделие“, ул. Гусла 3, отдел „Вино, промоционални 
програми и лицензии“, след предварително записан час на един от следните телефони: 
02/81 87 513, 02/8187 517 и 02/8187 534. С цел избягване на големи струпвания от хора, 
молим бенефициентите да спазват стриктно предварително записаните часове. 

Удължаването на приема по мярка „Инвестиции в предприятия“ се предприема с цел 
осигуряване на условия, щадящи здравето на бенефициентите, както и осигуряване на 
тяхното удобство. В условията на по-продължителен прием с предварително записани 
часове ще може да се съблюдава броя бенефициенти, планиращи да депозират документи, 
в конкретен ден, като се избягва тяхното струпване в сградата на ДФ „Земеделие“. В 
допълнение, предвид извънредната обстановка в страната, бенефициентите ще разполагат 
с по-дълъг срок за осигуряване на нормативно изискуемите документи, както и за 
отстраняване на евентуални грешки и пропуски в документацията. 



 

  

                                                                                                                       

Припомняме, че на интернет страницата на ДФ „Земеделие“ са публикувани списъци с често 
допускани грешки и образци на документите по мярка „Инвестиции в предприятия“. 

Напомняме, че кандидатите по мярка „Инвестиции в предприятия“ освен за закупуването на 
нови машини и съоръжения, свързани с процеса на производство и съхранение на вино, ще 
могат да кандидатстват и за строително-монтажни работи по изграждане, надстрояване, 
пристрояване и/или реконструкция на сгради, предназначени за производство и съхранение 
на вино, контрол на качеството на произведените вина и др. 

.Източник: Държавен фонд земеделие 

 

ДФЗ ПУБЛИКУВА СПИСЪЦИ С ЖИВОТНОВЪДИТЕ И КЛАНИЦИТЕ, КОИТО МОГАТ ДА 
УЧАСТВАТ В ПОМОЩТА  DE MINIMIS ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРСКО АГНЕШКО 

МЕСО 

 

 ДФ „Земеделие” публикува Списък със земеделските 
стопани, които имат право да участват в 
подпомагането за държавната помощ de minimis за 
кланици, които следва да организират изкупуването и 
реализацията на българско агнешка месо в 

търговската мрежа на страната през 2020 г. Помощта 

има за цел да подпомогне малките и средни 

животновъди с до 500 животни да реализират на 

пазара отгледаните от тях агнета и ярета при 

въведеното извънредно положение заради COVID-19. Указанията за прилагане на 

помощта също са публикувани на сайта на фонда. 

    Подпомагане по държавната помощ de minimis ще получат кланиците, които са 

свързващото звено между земеделските стопани и търговците. Те ще изкупуват живи 

агнета и ярета от фермерите и ще извършат клането на животните. Добитото месо ще се 

реализира на територията на цялата страна. В България има действащи 64 кланици, 

които могат да извършват клане на дребни преживни животни. 

    Кланиците, които могат да изкупуват агнета и ярета от стопаните са включени в 

Националния електронен регистър на БАБХ за предприятия с одобрение за търговия с 

храни от животински произход със страните членки. Те отговарят на изискванията в 

Приложение III на Регламент (EО) № 853/2004 на ЕП и на Съвета от 29.04.2004 г. 

относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински 

произход, с категория свързана дейност код „SH” (клане). 

    Информация за кланици във всяка област на страната се намери в Регистъра на БАБХ. 

Първо се избира областта, след което търсенето продължава в СЕКЦИЯ I – Месо от 

домашни копитни и Код –SH. 

   Срокът за кандидатстване по държавната помощ е до 31 май 2020 г., като субсидиите 

ще бъдат платени до 30 юни 2020 г. За обезпечаване на помощта УС на ДФЗ одобри 

бюджет в размер на 3,5 млн. лв. 

 

.Източник: Държавен фонд земеделие  

 
 

https://www.dfz.bg/bg/selskostopanski-pazarni-mehanizmi/vino/measures/Investicii_v_predpriatia/Investicii_v_predpriatia/
https://www.dfz.bg/bg/darzhavni-pomoshti/-/
https://www.dfz.bg/assets/17949/Ukazania_de_minimis_klanici.pdf
https://food.bfsa.bg/odbh-user/r11/index.xhtml


 

  

                                                                                                                       

НОВИНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ  
 

 ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОСВОБОЖДАВА ОТ МИТА И ОТ ДДС ВНОСА НА 

МЕДИЦИНСКО ОБОРУДВАНЕ ОТ ДЪРЖАВИ ИЗВЪН ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ 

На 3 април Европейската комисия реши да одобри исканията 

на държавите членки и на Обединеното кралство за 

временно освобождаване от мита и от ДДС на вноса на 

медицински изделия и предпазни средства от трети държави 

с цел подпомагане на борбата с коронавируса. 

Това ще улесни финансово снабдяването на лекарите, 
медицинските сестри и пациентите с медицинското 
оборудване, от което те отчаяно се нуждаят. 

Комисията побърза да одобри исканията, които получи от всички държави членки. 

Тази мярка включва маските и предпазните средства, но също и комплектите за 
изследвания, апаратите за вентилация и другото медицинско оборудване. Тя ще се прилага 
за срок от 6 месеца с възможност за ново удължаване. 

Председателят на Комисията Урсула фон дер Лайен отправи видео послание във връзка с 
днешното решение. Гледайте го тукТърсене на налични преводи за тази връзкаEN•••. 

Паоло Джентилони, комисар по въпросите на икономиката, заяви: В тази извънредна 
ситуация е жизненоважно медицинското оборудване и изделия да пристигат бързо там, 
където са нужни. Като освобождава от мита и от ДДС вноса на тези продукти от държави 
извън ЕС, Европейската комисия помага тези продукти да станат по-достъпни. Искам отново 
да изразя дълбокото си уважение и признателност към здравните работници в цяла Европа. 
Днешната мярка би трябвало да им помогне да получат оборудването, от което се нуждаят, 
за да се предпазват и да продължат да спасяват човешки животи.  

На 20 март 2020 г. Комисията покани всички държави членки и Обединеното кралство да 
подадат искане за освобождаване от мита и от ДДС на вноса на предпазни средства и друго 
медицинско оборудване от трети държави. Искания подадоха всички държави членки, както 
и Обединеното кралство. Днешното решение поражда действие с обратна сила, считано от 
30 януари. 

Контекст 

Действащото законодателство на ЕС разполага с извънредни инструменти, с помощта на 
които да помага на пострадалите от бедствия. Те могат да бъдат използвани за 
преодоляване на безпрецедентната здравна криза, причинена от коронавируса. 

В митническото законодателство на ЕС (Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета) се 
предвижда възможност за предоставяне на митническо освобождаване за „употреба от 
пострадали от бедствия“. То може да бъде приложено по отношение на вноса, 
осъществяван от държавни организации или от одобрени благотворителни или 
филантропически организации. За да бъде предоставено освобождаване, е необходимо 
решение на Комисията, действаща по искане на засегнатата държава членка. 

По същия начин, в правото на ЕС в областта на ДДС (Директива 2009/132/ЕО на Съвета) 
има съответстващи разпоредби по отношение на освобождаването от ДДС при окончателен 
внос на някои стоки. 

 

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-187934
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/ALL/?uri=CELEX%3A32009R1186
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/ALL/?uri=CELEX:32009L0132


 

  

                                                                                                                       

За повече информация 

Решение на Комисията за освобождаване от вносни мита и от ДДС при внос на стоки, 
необходими за борбата с последиците от пандемията от COVID-19 през 2020 г. 

Насоки относно митническите въпроси, свързани с коронавируса 

Уебсайт за информация във връзка с коронавируса 

 

EВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ МОБИЛИЗИРА ВСИЧКИТЕ СИ РЕСУРСИ В ЗАЩИТА НА 
ЧОВЕШКИЯ ЖИВОТ И ПРЕПИТАНИЕТО НА ХОРАТА 

 

 Спасяването на човешки живот и подпомагането 
на препитанието на хората са от жизненоважно 
значение в тези времена на тежка криза. 
Комисията засилва действията си, като предлага 
да се създаде инструмент за солидарност, 
наречен SURE, на стойност 100 милиарда евро, 
който ще помогне на работниците да запазят 
доходите си, а на предприятията — да оцелеят.  

Тя предлага също така всички налични 
структурни фондове да се пренасочат към 
действия в отговор на разпространението на 

коронавируса. Подпомагане ще получат също земеделските стопани и рибарите, както и 
най-нуждаещите се лица. 

Всички тези мерки се основават на настоящия бюджет и за тях ще се използва всяко 
свободно евро. Те показват необходимостта от приемането на стабилен и гъвкав 
дългосрочен бюджет на ЕС. Работата на Комисията ще бъде насочена към това да се 
гарантира, че ЕС може да разчита на стабилен бюджет, за да се изправи отново на крака и 
да напредва по пътя към възстановяването. 

Разпространението на коронавируса представлява тест за Европа по начин, който допреди 
няколко седмици би бил немислим. Сериозността и мащабът на тази криза изискват 
безпрецедентни по размер, бързина и солидарност действия. 

През последните седмици Комисията предприе мерки, за да осигури на държавите членки 
цялата гъвкавост, необходима за финансовото подпомагане на техните здравни системи, 
предприятия и работници. Действията ѝ бяха насочени към координирането, ускоряването и 
засилването на усилията във връзка с възлагането на поръчки за медицинско оборудване, 
както и към осигуряването на финансиране за научни изследвания с цел създаването на 
ваксина. Комисията работи неуморно, за да гарантира, че стоките и пограничните работници 
продължават да се придвижват из ЕС, че болниците и производствените предприятия 
продължават да работят, а щандовете в магазините продължават да бъдат зареждани. Тя 
подпомагаше и продължава да подпомага репатрирането на граждани на ЕС и техните 
семейства и на дългосрочно пребиваващи лица от всички краища на света към Европа. 

В действията си Комисията е водена от убеждението, че единственото ефективно решение 
на кризата в Европа се основава на сътрудничеството, гъвкавостта и най-вече на 
солидарността. 

С днешните предложения ответните действия достигат ново равнище. 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/03-04-2020-import-duties-vat-exemptions-on-importation-covid-19.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/03-04-2020-import-duties-vat-exemptions-on-importation-covid-19.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/covid-19-taxud-response/guidance-customs-issues-related-covid-19-emergency_en
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_bg


 

  

                                                                                                                       

Във връзка с приетите днес предложения председателят Фон дер Лайен заяви: В 
настоящата криза с разпространението на коронавируса ефект ще имат само най-силните 
ответни действия. Трябва да използваме всичко, с което разполагаме. Всяко свободно евро 
в бюджета на ЕС ще бъде пренасочено към борбата с коронавируса, всяко правило ще бъде 
облекчено, за да може финансирането да бъде използвано бързо и ефективно. Чрез новия 
инструмент за солидарност ще мобилизираме 100 милиарда евро, за да могат хората да 
запазят работните си места, а предприятията да продължат да функционират. Така 
обединяваме силите си с тези на държавите членки за спасяването на човешки живот и 
запазването на препитанието на хората. Това е европейска солидарност. 

100 милиарда евро, за да могат хората да запазят работните си места, а предприятията да 
продължат да функционират: инициативата SURE 

Необходимо е да смекчим икономическия шок, за да може икономиката на ЕС да започне да 
се възстановява, когато условията станат подходящи за това. За тази цел трябва да 
направим така, че хората да запазят работните си места, а предприятията да продължат да 
функционират. Всички държави членки имат или скоро ще имат схеми за намалено работно 
време, за да могат да постигнат това. 

SURE представлява отговорът на Комисията на това: чрез новия инструмент ще бъдат 
осигурени до 100 милиарда евро под формата на заеми за страните, които се нуждаят от 
тези средства, за да гарантират, че работниците ще получават доход, а предприятията ще 
запазят служителите си. Това ще позволи на хората да продължат да плащат своя наем и 
сметки и храната, която купуват, и ще допринесе за осигуряването на така нужната 
стабилност на икономиката. 

Заемите ще се основават на гаранции, предоставени от държавите членки, и ще бъдат 
насочени там, където нуждата от тях е най-спешна. Всички държави членки ще могат да 
използват този инструмент, но той ще бъде от особена важност за най-тежко засегнатите 
страни. 

SURE ще подкрепя схеми за намалено работно време и подобни мерки, за да помогне на 
държавите члеки да запазят работни места и да защитят наети служители и самостоятелно 
заети лица от риска да бъдат освободени от работа или да загубят дохода си. Фирмите ще 
могат временно да намалят работното време на служителите си или временно да спрат 
цялата си дейност, като държавата ще осигури подпомагане на доходите за неизработените 
часове. Самостоятелно заетите лица ще получат заместване на дохода с оглед на 
настоящата извънредна ситуация. 

 Помощ за най-нуждаещите се лица — Фонд за европейско подпомагане на най-
нуждаещите се лица 

В по-голямата част от Европа е въведено социално дистанциране с цел забавяне на 
разпространението на вируса и именно за това е важно хората, които разчитат на други хора 
за удовлетворяване на най-основните си нужди, да не бъдат лишени от тази помощ. За 
посрещането на това предизвикателство ще бъдат внесени изменения във Фонда за 
европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица: по-специално ще се въведат 
електронни ваучери, за да се намали рискът от зараза, и възможност за закупуване на 
предпазни средства за лицата, които оказват помощ. 

 Подкрепа за рибарите и земеделските стопани 

Селското стопанство и рибарството в Европа имат съществена роля за осигуряването на 
храната, която ядем. Те са сериозно засегнати от кризата, което на свой ред засяга нашите 
вериги за доставки на храни и местните икономики, поддържани от този сектор. 



 

  

                                                                                                                       

Както и при структурните фондове, използването на Европейския фонд за морско дело и 
рибарство ще стане по-гъвкаво. Държавите членки ще могат да предоставят подкрепа: 

 на рибарите — за временното спиране на риболовната дейност; 

 на производители на аквакултури — за временното спиране или намаляването на 
производството; 

 и на организациите на производителите — за временното съхранение на рибни 
продукти и продукти от аквакултури. 

Комисията също така скоро ще предложи набор от мерки, за да гарантира, че земеделските 
стопани и другите бенефициери ще могат да получат необходимата им подкрепа от общата 
селскостопанска политика, например чрез предоставяне на повече време за внасяне на 
заявления за подпомагане и повече време, за да се даде възможност на администрациите 
да ги обработват, увеличаване на авансовите плащания при директни плащания и на 
плащанията за развитие на селските райони и осигуряване на допълнителна гъвкавост за 
проверките на място, за да се сведе до минимум необходимостта от физически контакт и да 
се намали административната тежест. 

Защита на нашата икономика и нашите хора с всички налични средства 

 Пренасочване на всички фондове на политиката на сближаване за борба с 
извънредната ситуация 

Всички средства, за които не са поети задължения от трите фонда на политиката на 
сближаване — Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и 
Кохезионния фонд — ще бъдат мобилизирани за справяне с последиците от кризата в 
областта на общественото здраве. 

За да се гарантира, че средствата ще могат да бъдат пренасочени там, където има най-
спешна нужда от тях, ще бъдат възможни трансфери между фондовете, както и между 
категориите региони и между целите на политиките. Освен това ще отпаднат изискванията 
за съфинансиране, тъй като държавите членки вече използват всички свои средства за 
борба с кризата. Управлението ще бъде опростено. 

 Инструментът за спешна подкрепа 

В своята история Европейският съюз не е бил изправен пред здравна криза от такъв мащаб 
или с такава скорост на разпространение. В отговор на това първият приоритет е 
спасяването на човешки животи и задоволяването на нуждите на нашите здравни системи и 
на професионалистите, които ежедневно извършват чудеса навсякъде в Съюза. 

Комисията работи усилено, за да гарантира снабдяването с предпазни средства и 
оборудване за дихателна защита. Въпреки положените сериозни производствени усилия от 
страна на промишлеността, държавите членки все още се сблъскват с остър недостиг на 
предпазни средства и оборудване за дихателна защита в някои райони. Те също така не 
разполагат с достатъчно лечебни заведения и биха имали полза от възможността да 
преместват пациенти в райони с повече ресурси и да изпращат медицински персонал на 
местата, които са най-тежко засегнати. Освен това ще бъде необходима подкрепа за 
извършване на масови тестове, медицински изследвания, прилагане на нови лечения и 
производство, закупуване и разпределяне на ваксини в целия ЕС. 

Днес ЕС предлага да се използват всички налични средства от бюджета на ЕС за тази 
година, за да се отговори на нуждите на европейските здравни системи. 

В инструмента за спешна подкрепа ще бъдат включени 3 млрд. евро, от които 300 млн. евро 
ще бъдат предоставени на RescEU в подкрепа на общите запаси от оборудване. Първият 



 

  

                                                                                                                       

приоритет ще бъде управлението на кризата в областта на общественото здраве и 
осигуряването на жизненоважно оборудване и консумативи — от вентилатори до лични 
предпазни средства, от мобилни медицински екипи до медицинска помощ за най-уязвимите, 
включително тези в бежански лагери. Втората област на съсредоточаване е да се даде 
възможност за увеличаване на усилията за тестване. Предложението също така ще позволи 
на Комисията да организира обществени поръчки от името на държавите членки. 

Какво предстои? 

Тъй като ситуацията продължава да се развива, Комисията ще представи допълнителни 
предложения и ще работи съвместно с другите институции на ЕС за постигане на напредък 
във възможно най-кратък срок. 

За повече информация 

Въпроси и отговори: Инвестиционна инициатива в отговор на коронавируса+: Нови действия 
за мобилизиране на необходимите инвестиции и ресурси 

Въпроси и отговори: Комисията предлага SURE — нов временен инструмент на стойност до 
100 милиарда евро за подпомагане на защитата на работните места и хората на работното 
място 

Въпроси и отговори: Инструмент на Европейския съюз за спешна подкрепа за сектора на 
здравеопазването 

Информационен документ: Мерки на ЕС във връзка с коронавируса — последни новини 

Информационен документ: Инвестиционна инициатива в отговор на коронавируса 

Информационен документ: Мерки във връзка с коронавируса: Подкрепа за секторите на 
рибарството и аквакултурите 

Информационен документ: Подкрепа за държавите членки за защита на хората на 
работното място и работните места — SURE 

Правните текстове са на разположение на уебсайта на Комисията за мерките във връзка с 
коронавируса 

 

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЯТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД ОТКЛЮЧВАТ 
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

 Европейската комисия разблокира 1 
милиард евро от Европейския фонд за 
стратегически инвестиции (ЕФСИ), които ще 
послужат като гаранция за Европейския 
инвестиционен фонд (ЕИФ), който е част от 
групата на Европейската инвестиционна 
банка. 

Това ще позволи на ЕИФ да дава специални 
гаранции, за да стимулира банките и други 
заемодатели да предоставят ликвидности на 

поне 100 000 европейски МСП и малки дружества със средна пазарна капитализация, 
засегнати от икономическите последици от пандемията от коронавирус, като се очаква 
наличното финансиране да бъде в размер на 8 милиарда евро. С това се изпълнява 
ангажиментът, поет в Съобщението на Комисията от 13 март, за предоставяне на незабавна 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/qanda_20_574
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/qanda_20_574
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/qanda_20_572
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/qanda_20_572
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/qanda_20_572
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/qanda_20_577
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/qanda_20_577
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/FS_20_552
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/newsroom/crii/fs_crii_0204_en.pdf
https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/2020-factsheet-coronavirus-fishing-aquaculture-sectors_en.pdf
https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/2020-factsheet-coronavirus-fishing-aquaculture-sectors_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/sure_factsheet.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/sure_factsheet.pdf
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/economy_bg
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/economy_bg


 

  

                                                                                                                       

помощ на сериозно засегнатите МСП, като парите могат да бъдат налични още през април. 
Това действие е част от пакета от мерки, обявени от групата на ЕИБ на 16 март, с които се 
цели бързо мобилизиране на подкрепа за МСП и дружествата със средна пазарна 
капитализация в Европа. 

Една от непосредствените икономически последици от пандемията от коронавирус е 
внезапната липса на ликвидности, с която се сблъскват малките и средните предприятия. 
Тези дружества обикновено са най-засегнати при криза и е от съществено значение да им се 
окаже помощ чрез осигуряване на достатъчно ликвидности, за да могат да оцелеят по време 
на кризата. В ситуация на недостиг на ликвидности обаче банките нямат стимул да отпускат 
заеми на МСП поради рязкото покачване на възприемания риск. Ето защо са необходими 
гаранции от ЕС в подкрепа на тези заеми. От 6 април ЕИФ ще предлага на пазара 
специални гаранции, подкрепени от ЕФСИ, за да се ограничи въздействието на пандемията 
върху малките и средните предприятия и малките дружества със средна пазарна 
капитализация. 

Изпълнителният заместник-председател на Европейската комисия по въпросите на 
икономиката в интерес на хората, Валдис Домбровскис заяви: В цяла Европа предприятията 
ни изпитват големи затруднения. ЕС реагира бързо, за да помогне за смекчаване на удара и 
да окаже помощ на малките и средните предприятия, които са особено уязвими. Днес 
Комисията и Европейският инвестиционен фонд поставят на разположение финансиране в 
размер на 8 милиарда евро, с което да се предостави незабавна парична помощ за МСП в 
Европа, засегнати от пандемията от коронавирус. Парите ще бъдат отпуснати още през този 
месец чрез местни банки и заемодатели, за да се помогне на тези, които са най-тежко 
засегнати от кризата. 

Изпълнителният директор на ЕИФ Ален Годар заяви: Във времена на безпрецедентна криза 
е от съществено значение МСП да получат подкрепата, от която се нуждаят. ЕИФ работи 
усилено за осигуряване на бърз и адекватен отговор на пандемичното разпространение на 
коронавирус и днес със задоволство отбелязваме старта на тази нова инициатива заедно с 
Комисията на стойност 8 милиарда евро. Въпреки че това е важна първа стъпка, групата на 
ЕИБ ще продължи да работи за намиране на допълнителни решения за бързо 
удовлетворяване на нуждите от финансиране на предприемачите в цяла Европа. 

Сумата от 1 милиард евро, отпусната от ЕФСИ по линия на механизма за гарантиране на 
заеми по COSME и Гаранционния механизъм за МСП по InnovFin по линия на „Хоризонт 
2020“, позволява на ЕИФ да предостави гаранции на стойност 2,2 милиарда евро на 
финансови посредници, като по този начин се отключват възможности за налично 
финансиране в размер на 8 милиарда евро. Гаранциите ще се предлагат на пазара чрез 
ЕИФ посредством покана за заявяване на интерес, публикувана на 6 април и насочена към 
няколкостотин финансови посредници, включващи банки и алтернативни заемодатели. 
Основните характеристики на тези гаранции ще бъдат: 

 опростен и по-бърз достъп до гаранцията на ЕИФ; 

 по-високо покритие на риска — до 80 % от потенциалните загуби по индивидуални 
заеми (за разлика от стандартните 50 %); 

 акцент върху заемите за оборотен капитал в целия ЕС; 

 предоставяне на възможност за по-гъвкави условия, включително удължаване на 
срока, разсрочване или гратисни периоди. 

Новите характеристики ще бъдат достъпни както за новите, така и за вече работещите с 
ЕИФ финансови посредници, като ЕИФ ще разпростре приложението на специалните 



 

  

                                                                                                                       

условия върху над сто хиляди дружества, ползващи се от гаранции по линия на МГЗ по 
COSME и на програмите по Гаранционния механизъм за МСП по InnovFin. 

Следващи стъпки 

След днешната покана за изразяване на интерес финансовите посредници, които вече имат 
споразумения с ЕИФ по тези програми на COSME и InnovFin, ще могат да получат незабавен 
достъп до новите гаранции при поискване от тяхна страна. Други финансови посредници 
могат да получат достъп до гаранциите чрез ускорен процес на кандидатстване. По този 
начин новите средства ще могат да започнат да се насочват към сериозно засегнатите 
предприятия още през април. МСП ще могат да кандидатстват директно пред своите местни 
банки и пред другите заемодатели, участващи в схемата, които ще бъдат посочени в списък, 
намиращ се на уебсайта www.access2finance.eu. 

Комисията и групата на ЕИБ ще продължат да работят по допълнителни мерки и ще 
използват всички инструменти, с които разполагат, за да помогнат за овладяване на 
икономическите последици от пандемията на коронавирус. 

Контекст 

За да се отпусне сумата от 1 милиард евро от бюджета на ЕС, Комисията и групата на ЕИБ 
внесоха редица изменения в специалните си споразумения. 

Европейският инвестиционен фонд(link is external) (ЕИФ) е част от групата на Европейската 
инвестиционна банка. Неговата основна мисия е да подкрепя европейските микро-, малки и 
средни предприятия, като им помага да получат достъп до финансиране. ЕИФ проектира и 
разработва едновременно рисков капитал и капитал за растеж, както и гаранции и 
инструменти за микрофинансиране, които са насочени специално към този пазарен сегмент. 
В тази си роля ЕИФ спомага за постигането на целите на ЕС за подкрепа на иновациите, 
научноизследователската и развойната дейност, предприемачеството, растежа и заетостта. 

COSME е програмата на ЕС за конкурентоспособност на предприятията и малките и 
средните предприятия (МСП) за периода 2014—2020 г. с общ бюджет от 2,3 милиарда евро. 
Най-малко 60 % от тази сума е предназначена за подобряване на достъпа до финансиране 
за МСП в Европа, посредством два финансови инструмента. Механизмът за гарантиране на 
заеми по COSME(link is external) оказва помощ за предоставянето на гаранции и насрещни 
гаранции пред финансови институции, за да им помогне да предоставят повече заеми и 
лизингово финансиране на МСП. Капиталовият механизъм за растеж по COSME помага за 
предоставянето на рисков капитал на МСП, предимно на етапите на разширяване и растеж. 

„Хоризонт 2020“ е програмата на ЕС за научни изследвания и иновации за периода 2014—
2020 г., като тя разполага с общ бюджет от 77 милиарда евро. По линия на „Хоризонт 2020“ 
финансовите инструменти по „InnovFin — Финансиране от ЕС за новатори“ целят да улеснят 
и ускорят достъпа до финансиране за иновативни предприятия в цяла Европа. По-
специално Гаранционният механизъм за МСП в рамките на InnovFin(link is external) (SMEG) 
предоставя гаранции и насрещни гаранции за дългово финансиране между 25 000 и 7,5 
милиона евро за подобряване на достъпа до финансиране за иновативни МСП и дружества 
със средна пазарна капитализация. По линия на Гаранционния механизъм за МСП по 
InnovFin — инструмент, управляван от ЕИФ — финансовите посредници (банки и други 
финансови институции) получават обезпечение за част от загубите си, натрупани по дългово 
финансиране, обхванато от механизма. 

Европейският фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) е финансовият стълб на Плана за 
инвестиции за Европа, чието начало беше поставено през ноември 2014 г. с цел да се 
обърне тенденцията на спад на равнището на инвестициите и Европа да поеме към 
икономическо възстановяване. Новаторският му подход, основан на използването на 

https://europa.eu/youreurope/business/finance-funding/getting-funding/access-finance/
https://www.eif.org/
https://www.eif.org/what_we_do/guarantees/single_eu_debt_instrument/cosme-loan-facility-growth/index.htm
https://www.eif.org/what_we_do/guarantees/single_eu_debt_instrument/cosme-loan-facility-growth/index.htm
https://www.eif.org/what_we_do/guarantees/single_eu_debt_instrument/innovfin-guarantee-facility/index.htm


 

  

                                                                                                                       

НОВИНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ 

гаранция от бюджета на ЕС, предоставена на групата на ЕИБ, позволява да бъдат 
мобилизирани значителни средства от публичния и частния сектор за инвестиции в 
стратегически сектори на европейската икономика. Планът за инвестиции за Европа вече е 
генерирал над 460 милиарда евро инвестиции и е подкрепил 1,1 милиона новосъздадени 
предприятия и МСП в Европа. Вижте най-новите данни за ЕФСИ по сектори и по държави тук 

За повече информация 

Покана за заявяване на интерес, адресирана до финансовите посредници, във връзка с 
Механизма за гарантиране на заеми по COSME(link is external) 

Покана за заявяване на интерес, адресирана до финансовите посредници, във връзка с 
Гаранционния механизъм за МСП по InnovFin(link is external) 

Европейски координирани мерки в отговор на коронавируса: 

Уебсайт за информация във връзка с коронавируса 

Уебсайт на ЕИБ(link is external) 

 

ВРОДЕПУТАТИТЕ ПРИЗОВАВАТ ЗА БЪРЗ НАПРЕДЪК ПО ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 
ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ СЛЕД 2020 Г. 

 
 

                             
 
 

 Планът за действие при извънредни ситуации трябва да се справи с последиците от 
кризата, породена от коронавируса 

 Евродепутатите приветстват изявлението на председателя на Комисията за 
актуализиране на предложението за бюджет на ЕС след 2020 г. и призовават за по-
амбициозен текст от сегашния 

 Бюджетът на ЕС е част от решението за преодоляване на обществените здравни, 
икономически и социални сътресения 

Имайки предвид здравната криза и произтичащото от това забавяне за постигането на 
своевременно споразумение за новия дългосрочен бюджет на ЕС, 
евродепутатите отново отправят призив за спешен план за справяне с извънредната 
ситуация за 2021 г. 
Докато работата по създаването на следващата многогодишна финансова рамка (МФР) за 
периода 2021-2027 г. трябва да продължи, като бъдат взети предвид последствията от 
настоящата здравна криза в дългосрочен план, става още по-належащо Европейската 

https://ec.europa.eu/commission/strategy/priorities-2019-2024/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan/investment-plan-results_en
https://www.eif.org/what_we_do/guarantees/single_eu_debt_instrument/cosme-loan-facility-growth/index.htm
https://www.eif.org/what_we_do/guarantees/single_eu_debt_instrument/cosme-loan-facility-growth/index.htm
https://www.eif.org/what_we_do/guarantees/single_eu_debt_instrument/innovfin-guarantee-facility/index.htm
https://www.eif.org/what_we_do/guarantees/single_eu_debt_instrument/innovfin-guarantee-facility/index.htm
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_459
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_bg
https://www.eib.org/en/index.htm


 

  

                                                                                                                       

комисия да предложи план за действие при извънредни ситуации, който да влезе в сила на 1 
януари 2021 г. В този контекст следва да се има предвид забавянето на навременното 
споразумение за МФР, което се очаква поради кризата, породена от COVID-19, подчертаха 
председателят и политическите координатори на комисията на ЕП по бюджети (BUDG). 
Парламентът призовава за такъв план за действие от октомври 2019 г. 
Планът за действие при извънредни ситуации трябва също така да може да се справи с 
непосредствените последици от извънредната ситуация, породена от коронавируса, в 
съответствие с положителните стъпки, предприети в бюджета за 2020 г., позволявайки 
преориентация и засилване на съществуващите инструменти. 
Що се отнася до МФР, евродепутатите призоваха наскоро, в свое пресссъобщение от 26 
март, за актуализиране на настоящото предложение от май 2018 г. Те приветстваха 
положителните и бързи последващи действия от председателя на Комисията Урсула фон 
дер Лайен, която потвърди в нейното изявление от събота, че: „Комисията ще предложи 
промени в предложението за МФР, които ще позволят справяне с кризата, породена от 
коронавируса. Тези промени ще включват пакет от стимули, който ще гарантира запазването 
на усилията за сближаване в рамките на Съюза чрез солидарност и отговорност.“ 
„Призоваваме Комисията да мисли извън конвенционалната рамка, като представи 
актуализирано предложение за МФР, което е значително по-амбициозно от първоначалното 
предложение от май 2018 г. с адекватно преразглеждане на предложението за реформа на 
системата на собствените ресурси, осигурявайки по-голямо фискално пространство за 
маневриране. Предложението следва да вземе предвид потенциала на всички програми да 
дадат допълнителен принос за икономическото възстановяване, солидарността, 
общественото здраве и управлението на кризи, като същевременно предоставя по-голяма 
гъвкавост. То също така трябва да отразява политическите ангажименти на новата 
Европейска комисия като Зеления пакт, дигитализацията и този за геополитическа Комисия. 
Както бе посочено миналата седмица, предизвикателствата отпреди кризата няма да 
утихнат, като могат да станат по-тежки и значими поради кризата, породена от 
коронавируса“, заявиха евродепутатите. 
„Припомняме, че бюджетът на Съюза наистина е част от решението за преодоляване на 
обществените здравни, икономически и социални сътресения, в допълнение към други 
инструменти и инициативи както на национално, така и на европейско равнище“, заключиха 
евродепутатите. 
 
Допълнителна информация 
Членовете на комисията на ЕП по бюджети многократно са настоявали за план за действие 
при извънредни ситуации за бюджета за следващата година, за да се осигури защитна 
мрежа на бенефициерите по програмите на Съюза чрез осигуряването на непрекъснатост на 
финансирането и прилагането им, ако споразумението за МФР за 2021-2027г. не бъде 
постигнато навреме, за да влезе в сила на 1 януари 2021г. 
Тъй като настоящият дългосрочен бюджет на ЕС изтича на 31 декември 2020 г., ЕС се 
нуждае от нов хоризонт на бюджетно планиране за следващите седем години. Поради това 
Европейската комисия представи планове за следващата многогодишна финансова рамка 
за 2021-2027 г. през май 2018 г. Европейският парламент прие позицията си през ноември 
2018 г. и отново я потвърди през октомври 2019 г. Съветът на ЕС все още не успява да 
постигне съгласие относно своята позиция. Парламентът трябва да одобри МФР, преди тя 
да влезе в сила. 

 
 

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 


