
 

  

                                                                                                                       

 

ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН "БИЗНЕС ПАНОРАМА" 

ИНФОРМАЦИЯ В ПОМОЩ НА БИЗНЕСА - МАЛКИ И 

СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ЗЕМЕДЕЛСКИ 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

 

  Май  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 

 Микро и малки предприятия ще могат да кандидатстват за отпускане на 

безвъзмездна финансова помощ 

 Нови електронни и дистанционни услуги за работодателите, търсещи персонал 

 Нормативни промени намаляват административната тежест при подаване на 

годишните финансови отчети 

 Обновена продукционната среда на централизираната автоматизирана 

информационна система "Eлектронни обществени поръчки" 

 В пролетната си прогноза Eвропейската комисия очаква спад на икономиката на 

България през тази година, последвана от частично възстановяване през 2021 г. 

 

 АКТУАЛНИ НОВИНИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ ЗЕМЕДЕЛСКИЯ СЕКТОР И 

ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

 Стартира приемът на заявления по мярка 11"Биологично земеделие" от ПРСР 

2014-2020 г. 

 От 4 май започва прием по мярката за застраховане на реколтаta за 

производителите на винено грозде 

 Стартира приемът по подмярка 13.3 "Компенсационни плащания за други райони, 

засегнати от специфични ограничения" oт ПРСР 

 

 НОВИНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ 

 НОВИНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

                                                                                                                       

ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОДКРЕПА НА БИЗНЕСА 

 

1. Брокерско събитие:EEN Brokerage Event @ ICT Spring 2020 

Дата:  15 - 16 септември 2020 

Място: Люксембург, Люксембург 

 

         Фокусът на събитието е върху  следните сектори:   

 Фина техника; 

 Кибер сигурност; 

 Изкуствен интелект; 

 Дигитални услуги. 

 

       За повече информация тук. 

 

2. Брокерско събитие: eHealth Match 2020 

 

Дата:  25  – 27 август 2020 г. 

Място: Готенбург, Швеция 

 

       Фокусът на събитието е върху  следните сектори:   

 Обработка на информация; 

 Изкуствен интелект; 

 Биология и биотехнология; 

 Системи за безопасност; 

 Сензори и безжични продукти; 

 Дистанционна диагностика; 

 Медицинско оборудване; Медицински инструменти; 

 Клинична медицина. 

 

           За повече информация тук. 

 

3. Брокерско събитие: Riga Food Brokerage Event 2020 

 

Дата:  10 септември 2020 г. 

Място: Рига, Латвия 

 

       Фокусът на събитието е върху  следните сектори:   

 Хранително - вкусова промишленост; 

 Нови технологии и тенденции 

 Здравословно хранене; 

 

     За повече информация тук. 

https://www.b2fair.com/ictspring2020/Home/Index/1
https://ehealth-match-2020.b2match.io/
https://ehealth-match-2020.b2match.io/
https://rigafood2020.b2match.io/
https://rigafood2020.b2match.io/


 

  

                                                                                                                       

 

4. Брокерско събитие:International matchmaking event at the premium quality food 

trade fair TAVOLA 2020 

 

Дата:  14 - 15 септември 2020 г. 

Място: Кортрейк, Белгия 

 

Фокусът на събитието е върху  следните сектори:   

 Храни и напитки           

 

       За повече информация тук. 

 

 

5. Брокерско събитие: Istanbul Fintech Week 2020 Brokerage Event 

 

Дата:  15 -  16 септември 2020 г. 

Място: Истанбул, Турция 

 

        Фокусът на събитието е върху следните сектори:     

 Компютърни технологии; 

 Изкуствен интелект; 

 Защита на данните, съханение, криптография, сигурност; 

 интернет технологии. 

         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://tavola.b2match.io/
https://ifw2020.b2match.io/
https://ifw2020.b2match.io/
https://danish-ip-fair-2020.b2match.io/
https://danish-ip-fair-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. ГЪРЦИЯ   BOGR20200214001 

Производител на натурална козметика търси дистрибутори. 

 

2. 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 

 

3. ФИНЛАНДИЯ  BRFI20200212001 

Фирма търси доставчици на резервни части за трактори 

 

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

търговски представители 

 

5. ГЕРМАНИЯ  BRDE20200219001 

Производител на офис мебели търси подизпълнители. 

 

6. ПОЛША  BRPL20200211001 

Фирма търси доставчици на резервни части за трактори. 

 

7. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ    BRUK20200122001 

Фирма търси производител на пластмасови и стъклени контейнери за топли 

напитки. 

 

8. ИСПАНИЯ   B BRES20200116001 

Фирма търси доставчици на три вида Narrowband-IoT сензори за измерване на 

състоянието на водата. 

 

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 

 

МИКРО И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЩЕ МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ ЗА ОТПУСКАНЕ НА 
БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ 

 

 Управляващият орган на Оперативна програма 

„Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (УО на 

ОПИК) предвижда да обяви на 11 май 2020 г. процедура 

за подбор на проекти „Подкрепа на микро- и малки 

предприятия за преодоляване на икономическите 

последствия от пандемията COVID-19“ 

Общата сума на  безвъзмездната финансова помощ е 

173 милиона лева и обхваща всички сектори на 

българската икономика (с изключение на тези, които се подкрепят от Програмата за 

Развитие на Селските Райони). Предприятията, които са регистрирали спад с минимум 20% 

в своя оборот за м. април 2020 г. спрямо средно месечния оборот за 2019 г.,  ще имат 

възможност да получат суми от 3 000 до 10 000 лева. С  тях ще могат да покрият най-

неотложните си нужди,  като наем, консумативи, суровини, разходи за заплати и други 

разходи за оборотни средства. 

Кандидатстването ще се извършва изцяло електронно чрез системата ИСУН 2020 при 

максимално облекчена административна процедура. Ще бъде необходимо единствено 

попълването на основни данни, размер на исканото финансиране, както и фирмената 

банкова сметка и деклариране на данни. Всички проверки ще се извършват от УО на ОПИК 

по служебен път. 

 При кандидатстването ще се изисква валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП) на 

представляващия или на упълномощено от него лице с изрично писмено пълномощно, както 

и подадена Годишна данъчна декларация за 2019 г. пред Националната агенция по 

приходите, съобразно разпоредбите на ЗКПО/ЗДДФЛ. 

С цел по-голяма информираност, преди обявяване на процедурата, предстои публикуване 

на Указания и видео разяснения за попълване на формуляра за кандидатстване и подаване 

на проектните предложения. 

Въпроси, свързани с основните параметри и допустимостта по процедурата могат да бъдат 

задавани по електронна поща: priemna@mi.government.bg 

При технически въпроси и затруднения, свързани с функционирането на ИСУН 2020, можете 

да се обръщате към звеното за помощ на потребителите на системата, функциониращо в 

рамките на дирекция „Централно координационно звено“ към администрацията на 

Министерския съвет, на електронна поща: support2020@government.bg или през формата за 

обратна връзка на адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Feedback/Index . 

Основни параметри на процедура 

mailto:priemna@mi.government.bg
mailto:support2020@government.bg
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Feedback/Index


 

  

                                                                                                                       

„Подкрепа на микро-  и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия 

от пандемията COVID-19“- с бюджет 173 млн. лв. 

1. Допустими кандидати са микро- и малки предприятия: 

  юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон или 

Закона за кооперациите с персонал до 50 служители; 

  регистрирани преди 01.07.2019 г. и осъществявали стопанска дейност; 

 регистрирали са спад с минимум 20% в оборота за месец април 2020 г. спрямо 

средно аритметичния месечен оборот през 2019 г. и 

 извършват дейност във всички икономически сектори, с изключение на тези, 

попадащи в обхвата на Програмата за развитие на селските райони. 

2. Минимална и максимална стойност на предоставяната безвъзмездна финансова помощ 

на проект: 

 минимална стойност: 3 000 лева 

 максимална стойност: 10 000 лева 

Заявената безвъзмездна финансова помощ от кандидата не може да надвишава 10% от 

оборота за 2019 г. 

3. Срок на изпълнение на проектите: 3 месеца 

4. Изисквания към кандидатите: 

 Подадена Годишна данъчна декларация за 2019 г. пред НАП, съобразно 

разпоредбите на ЗКПО/ЗДДФО; 

 Минимален оборот на кандидатите за 2019 г. – 30 000 лв. 

5. Допустими разходи: Разходи, необходими за преодоляване на недостиг на средства или 

липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19: за суровини, 

материали и консумативи; за външни услуги (вкл. режийни разходи); за персонал  (вкл. 

разходи за възнаграждения и разходите за осигурителните и здравни вноски за сметка на 

работодателя,  с изкл. на разходите за персонал подпомогнат по мярката 60/40). 

6. Кандидатстване: Изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за 

кандидатстване чрез Информационната система за управление и наблюдение на 

Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020). За целта ще е необходимо 

използването на валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП) на представляващия или 

упълномощено от него с изрично пълномощно лице. 

7. Комуникация: В случай че при проверката на проектното предложение бъде установена 

липса на документи или друга нередовност, до кандидатите се изпраща уведомление за 

установените нередовности посредством ИСУН 2020. Кандидатите следва да представят 

липсващите документи/отстранят нередовностите в срок не по-кратък от 3 (три) работни дни 

от датата на изпращане на уведомлението в ИСУН 2020. За дата на получаване на 

уведомлението се счита датата и часа на изпращането му в ИСУН 2020! 

8. Срок за кандидатстване: 30 дни от датата на обявяване на процедурата 

9. Класиране: Ще бъдат финансирани проектните предложения, които съответстват на 

критериите за оценка, по реда на тяхното постъпване, до изчерпване на финансовия ресурс 



 

  

                                                                                                                       

по процедурата. Подадените проектни предложения, за които не е налице финансов 

ресурс не подлежат на оценка. 

За невярно декларирани обстоятелства по време на кандидатите, бенефициентите и 

упълномощените лица носят наказателна отговорност на основание нормативен акт! 

 

НОВИ ЕЛЕКТРОННИ И ДИСТАНЦИОННИ УСЛУГИ ЗА РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ТЪРСЕЩИ 
ПЕРСОНАЛ 

 

 

Агенцията по заетостта въвежда нови електронни и дистанционни процедури за по-бързо и 
лесно предоставяне на своите посреднически услуги за работодатели. Целта е опазване 
здравето на всички клиенти на институцията, както и на нейните служители, чрез 
използването на комуникационни канали, съобразени с мерките за ограничаване на 
масовите събирания и преки групови контакти. 

Успоредно с това бюрата по труда продължават да съдействат на работодателите да 
възобновят или да продължат да развиват дейността си. Процедурите се допълват с нови 
възможности за осъществяване на трудовото посредничество на Агенцията по заетостта в 
съответствие с актуалната епидемична обстановка и действащите мерки за защита 
здравето на населението. 

Разработените нови и усъвършенстваните процеси са за подбор, насочване на подходящи 
търсещи работа лица и получаване на обратна връзка/информация за резултата от 
насочването. При тях комуникацията с работодателите се осъществява чрез електронни и 
дистанционни канали като системите за електронен обмен на съобщения /СЕОС/ и сигурно 
електронно връчване /ССЕВ/, електронни услуги, телефон, поща, както и по електронен път, 
при стриктно спазване на изискванията за защита на личните данни. 

За настоящите условия на ограничени присъствени контакти, Агенцията по заетостта 
напомня, че подаването на заявка-спецификация за свободните позиции може да се 
извърши чрез новата електронна услуга за работодатели на Единния портал за електронни 
услуги на Държавна агенция „Електронно управление” /ДА ЕУ/ или по електронен път чрез 
„Е-трудова борса” на сайта на Агенцията. Работодателите могат да подадат зявката си и по 
дистанционен път чрез телефон или лицензиран пощенски оператор. 

На търсещите нов персонал фирми се предлагат и начини за неприсъствено извършване на 
подбор и насочване на подходящи кандидати за работа на свободните им позиции. 

Агенцията по заетостта приканва работодателите да се възползват от тези нови и 
разширени комуникационни канали, тъй като все още са преустановени груповите форми за 
провеждане на срещи между работодатели и безработни, в т.ч. трудови борси, дни на 



 

  

                                                                                                                       

работодателя, групови интервюта, подбори и други, доскоро организирани и реализирани от 
бюрата по труда. 

Конкретни стъпки и варианти за изпълнението на всяка от тях са посочени в публикуваната в 
рубрика „Предлагащи работа” на сайта на Агенцията по заетостта информация за 
посредничество на бюрата по труда за подбор и наемане на работа в условията на мерки за 
защита здравето на населението или тук. 

Информация за конкретния обхват и начин за прилагане на посредническите услуги за 
работодатели по електронен и дистанционен път може да се получи и от всички бюра по 
труда в страната. 

 

НОРМАТИВНИ ПРОМЕНИ НАМАЛЯВАТ АДМИНИСТРАТИВНАТА ТЕЖЕСТ ПРИ 
ПОДАВАНЕ НА ГОДИШНИТЕ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ 

 

Малките, средни и микро предприятия ще доказват 
приемането на ГФО и годишните доклади за дейността 
само с декларация 

Агенцията по вписванията информира, че с нормативни 
промени се въвеждат облекчени изисквания при 
подаване на годишни финансови отчети (ГФО) и 
годишни доклади за дейността за малки, средни и 
микро предприятия. Според промените, отпада 

необходимостта да се представят документи, доказващи приемането на годишния финансов 
отчет и годишния доклад за дейността (покани за свикване на общи събрания, протоколи от 
проведени общи събрания, доказателства за получаване на поканите и пр.). 
Обстоятелството, че ГФО са приети от съответния компетентен орган,  се доказва с 
представяне на декларация по образец (декларация по чл.62а, ал.2, т.2 от Наредба N1 от 14 
февруари 2007) от законния представител на търговеца или юридическото лице с 
нестопанска цел. Промените влизат в сила от 14.03.2020 г., с приемането на Наредба за 
изменение и допълнение на Наредба 1 за водене, съхраняване и достъп до търговския 
регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. 

Промените няма да се прилагат за големи предприятия и фирми от обществен интерес*, 
Според статистиката за 2018 г., тези компании са около  3-4% от всички  предприятия. 

По данни на Агенцията по вписванията, подадените ГФО от 01.01.2020г. до момента са 
малко над 16 400. От тях 70%  са подадени по електронен път, а тридесет процента - на 
гише. Според броя на подадените заявления Г2 (ГФО) за 2019 г. (351 584), до края на 
септември 2020 г. (крайният срок за подаване на ГФО ), се очаква да бъдат подадени над 
330 000 заявления. 

Промени в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска 
цел (ЗТРРЮЛНЦ) уреждат и реда за обработка на необявените  годишни финансови отчети 
и годишни доклади за дейността, подадени в Агенцията по вписванията преди 24.04..2020 г. 
Според новите текстове, обстоятелството, че ГФО е приет от съответния компетентен орган, 
се доказва само с  декларация по чл.13, ал.4 от ЗТРРЮЛНЦ . Тази промяна ще намали 
обема и обхвата на проверката, която извършват длъжностните лица по регистрация, като 
по този начин ще се оптимизира срока и бързината на производството по обявяване на ГФО, 
съответно ще се преодолее натрупаното забавяне от 2017 г. насам. 

 *По смисъла на Закона за счетоводството: 

http://brra.bg/ContentManagement.ra?contentType=2
http://brra.bg/ContentManagement.ra?contentType=2


 

  

                                                                                                                       

Големи предприятия са предприятия, които към 31 декември на текущия отчетен период 
надвишават най-малко два от следните показателя: 

1. балансова стойност на активите - 38 000 000 лв.; 

2. нетни приходи от продажби - 76 000 000 лв.; 

3. средна численост на персонала за отчетния период - 250 души; 

Съгласно §1, т. 22 "Предприятия от обществен интерес" са: 

а) предприятия, чиито прехвърлими ценни книжа са допуснати до търговия на регулирания 
пазар в държава - членка на Европейския съюз; 

б) кредитни институции; 

в) застрахователи и презастрахователи; 

г) пенсионноосигурителните дружества и управляваните от тях фондове; 

д) инвестиционни посредници, които са големи предприятия по този закон; 

е) колективни инвестиционни схеми и управляващи дружества по смисъла на Закона за 
дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно 
инвестиране, които са големи предприятия по този закон; 

ж) финансови институции по смисъла на Закона за кредитните институции, които са големи 
предприятия по този закон; 

з) "Холдинг Български държавни железници" - ЕАД, и дъщерните му предприятия; 
Национална компания "Железопътна инфраструктура"; 

и) търговски дружества, чиято основна дейност е да произвеждат и/или да пренасят, и/или 
да продават електроенергия и/или топлоенергия и които са големи предприятия по този 
закон; 

к) търговски дружества, чиято основна дейност е да внасят и/или пренасят, и/или 
разпределят и/или транзитират природен газ и които са големи предприятия по този закон; 

л) ВиК оператори по смисъла на чл. 2, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните 
и канализационните услуги, които са средни и големи предприятия. 

 

 ОБНОВЕНА ПРОДУКЦИОННАТА СРЕДА НА ЦЕНТРАЛИЗИРАНАТА АВТОМАТИЗИРАНА 
ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА "ЕЛЕКТРОННИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ" 

 

На 2 май 2020 г. е извършено планирано инсталиране на нова версия на продукционната 

среда на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни 

обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП). 

С планираното обновяването се подобриха и усъвършенстваха част от вече познатите 

функционалностите на системата свързани с: 



 

  

                                                                                                                       

 осигуряване възможност за възложителите да достъпят информация за формули към 

методики за оценка в ЦАИС ЕОП чрез бутон в секция „Настройки на етапа“; 

 предоставяне на възможност да се създадат повече от един въпроса от тип ЕЕДОП 

при техниките за възлагане – Динамична система за покупки и Квалификационна 

система; 

 подобряване функционалността на анонимизация при конкурса за проект, като на 

публичната страница не се визуализират кандидатите/участниците; 

 оптимизиране на процеса по регистрация на стопанските субекти и др. 

Повече информация относно работата със системата може да получите на национална 

телефонна линия 0700 17 151. 

Полезни съвети за работа и отговори на въпроси, свързани с работата на ЦАИС ЕОП, се 

публикуват периодично на Портала за обществени поръчки в секциите „ЦАИС ЕОП – 

въпроси и отговори“ и „ЦАИС ЕОП – Актуално“. 

 

 В ПРОЛЕТНАТА СИ ПРОГНОЗА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОЧАКВА СПАД НА 
ИКОНОМИКАТА НА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ТАЗИ ГОДИНА, ПОСЛЕДВАНА ОТ ЧАСТИЧНО 

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ПРЕЗ 2021 Г. 

 

В публикуваната пролетна икономическата прогноза за 2020 г. Европейската Комисия (EK) 

отбелязва, че икономиката на еврозоната ще се свие с рекордните 7¾ % през 2020 г. и ще 

отбележи растеж от 6¼ % през 2021 година. Предвижда се икономиката на ЕС да се свие 

със 7½ % през 2020 г. и да отбележи растеж от около 6 % през 2021 година. 

К очаква реалният БВП на България да се свие до 7,2 % през 2020 г., до голяма степен 

повлиян от неблагоприятното въздействие на предприетите мерки за ограничаване на 

разпространението на пандемията. С постепенното вдигане на ограничителните мерки се 

очаква възстановяване на икономическата активност през втората половина на годината. 

Предвижда се вътрешното търсене да се засили още през третото тримесечие и да 

продължи да расте в четвъртото. ЕК очаква растежът да се възстанови през 2021 г. до 6 %, 

което частично ще компенсира спада през 2020 година. Възстановяването ще бъде 

задвижено от частното потребление, с подобряването на пазара на труда. Растежът ще 

бъде също благоприятно повлиян от очакваното възстановяване на износа, но се очаква по-

бавен път на възстановяване на инвестиционната дейност. 

ЕК прогнозира равнището на безработица да се увеличи значително поради въведените 

ограничителни мерки за разпространението на COVID-19, което отчасти ще се дължи и на 

връщането на работници от чужбина. Очаква се нивото на безработица да се увеличи до 7 

% през 2020 г., след като достигна исторически нива от 4,2 % през 2019 година. През 2021 г. 



 

  

                                                                                                                       

АКТУАЛНИ НОВИНИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ ЗЕМЕДЕЛСКИЯ СЕКТОР И 

ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

се прогнозира частично възстановяване на заетостта, като безработицата ще намалее до 

5,8 %. Номиналното нарастване на заплатите се очаква да бъде умерено до 3,4 % през 2020 

г. и 2,3 % през 2021 година. 

Също така шокът върху международните цени на петрола ще ограничава инфлацията. От 

Комисията очакват инфлацията да спадне до 1,1 % през 2020 г. и да остане на това ниво 

през 2021 година. 

ЕК отбелязва, че фискалната политика е в подкрепа на системата на здравеопазването и на 

икономиката на България, като в условията на пандемията тя стартира от силна позиция. 

През 2019 г. бюджетният излишък достигна 2,1 % от БВП. Като част от пакета на мерки за 

ограничаване на пандемията и нейното въздействие, правителството обяви големи разходи 

за медицинско оборудване, надбавки и увеличения на заплати за работещите в системите 

на здравеопазване и сигурността, както и субсидии, отлагане на данъци, държавни гаранции 

и преразпределяне на инвестиционни фондове в подкрепа на икономиката. Бюджетният 

дефицит се очаква да бъде 2,8 % от БВП през 2020 г., след четири години излишък. При 

допускане за непроменени политики през 2021 г., от ЕК прогнозират бюджетният дефицит да 

се намали до 1,8 % от БВП. Очаква се държавният дълг да се увеличи и достигне 25,5 % от 

БВП през 2020 г. и 25,4 % през 2021 г., като резултат от първичния дефицит, свиването през 

БВП и някои мерки за подкрепа на ликвидността в икономиката, които не се отразяват на 

бюджетния дефицит, а на дълга. 

ЕК обобщава, че силните позиции на българската икономика по отношение на 

положителните външни баланси и фискална позиция, преди избухването на COVID-19, би 

трябвало да помогнат за възстановяването от големия икономически шок, причинен от 

пандемията. 

  

СТАРТИРА ПРИЕМЪТ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ПО МЯРКА 11"БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ" ОТ 

ПРСР 2014-2020 Г. 

 

  От 27.04.2020 стартира приемът на заявления по 

мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014-

2020 г. за кампания 2020 г. Към бюджета на мярката 

са прехвърлени 40 млн. евро. 

Подаването на заявления за подпомагане по 

мярката ще се осъществява при нови условия за 

допълнителните възможности за 

биопроизводителите. През 2020 г. няма да се 

подпомагат площи/животни/пчелни семейства, които са в период на преход към биологично 

производство. С оглед спазването на заложените цели в Националния план за развитие на 

биологичното земеделие в България, финансовият ресурс ще бъде насочен само към 

сертифицирани биологични производители. Пред тях има няколко възможности: 



 

  

                                                                                                                       

 

    1. Могат да кандидатстват биопроизводители, които до момента не са участвали по 

мярката, като поемат нов ангажимент. Новозаявените площи/животни/пчелни семейства е 

необходимо да са с биологичен статус към 31.12.2019 г. и да не са участвали в ангажимент 

по мярка 11 „Биологично земеделие“. 

 

    2. Могат да кандидатстват земеделски стопани, които са приключили 5 -годишните си 

ангажименти по мярката. Те могат да продължат изпълнението на многогодишния си 

ангажимент с първоначално одобрените площи/животни/пчелни семейства и/или добавят 

нови биологично сертифицирани такива, без да поемат нов петгодишен ангажимент. Няма 

ограничение за увеличаване на площи/животни/пчелни семейства, като същите следва да са 

с биологичен статус към 31.12.2019 г., както и да не са участвали в ангажимент по мярка 11 

„Биологично земеделие“. 

 

    3. Могат да кандидатстват земеделски стопани, за които кампания 2020 г. е пета година от 

поетия многогодишен ангажимент. Те имат възможност да разширят ангажиментите си с 

биологично сертифицирани площи, като увеличат общата одобрена площ с до 20% от 

първоначалния размер, но с не повече от 10 ха, без да поемат нов петгодишен ангажимент 

за тях. Tези нови площи следва да са с биологичен статус към 31.12.2019 г., както и да не са 

участвали в ангажимент по мярка 11 „Биологично земеделие“. Няма ограничение в 

увеличаването на броя на животните и пчелните семейства, като същите следва да са с 

биологичен статус към 31.12.2019 г., както и да не са участвали в ангажимент по мярка 11 

„Биологично земеделие“. 

 

    Общи условия на приема: 

 

    Кандидатите, които поемат нов ангажимент /ЗС по т.1./ и тези, които през 2020 г. 

удължават ангажимента си /ЗС по т.2/, могат да участват с постоянно затревени площи 

(ПЗП) при спазена гъстота от 1ЖЕ/2ха за всички заявени ПЗП, като животните следва да 

бъдат с биологичен статус към 31.12.2019 г. 

 

    С цел да се гарантира правилно разходване на средствата, прехвърлени към бюджета на 

мярка 11 „Биологично земеделие“ за новите /ЗС по т.1./ и удължените ангажименти /ЗС по 

т.2./ по мярката се въвеждат три нива на подпомагане за площите, заявени със земеделски 

култури от групите на полските и фуражни култури, както и за ароматните и медицински 

растения: 

 

 до 50 ха подпомагането за хектар ще е 100% от ставката по Наредба 4 от 2015 г.; 

 от 50 до 65 ха – 50% от ставката за подпомагане на хектар по Наредбата; 

 и за всеки следващ над 65 ха - 10% от ставката за подпомагане на хектар по 

Наредбата 

    Земеделските стопани по т.1. и т.2., заявили зеленчукови култури, ПЗП, трайни 

насаждения и маслодайна роза, животни и пчелни семейства, получават за тях досегашното 

плащане по стария ред. 

 



 

  

                                                                                                                       

    За кандидатите, за които кампания 2020 г. е пета година от поетия многогодишен 

ангажимент, включително и при разширение на заявените площи/животни/пчелни семейства 

/ЗС по т.3/, се прилага пълният размер на подпомагането. 

 

Срокът за подаване на заявления е в рамките на Кампанията по директни плащания 2020 г. 

 

Източник: Държавен фонд земеделие. 

 

ОТ 4 МАЙ ЗАПОЧВА ПРИЕМ ПО МЯРКАТА ЗА ЗАСТРАХОВАНЕ НА РЕКОЛТАTA ЗА 

ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ВИНЕНО ГРОЗДЕ 

 

от 4 май до 30 юни 2020 г. ще се проведе прием на 

заявления за предоставяне на финансова помощ по 

мярка „Застраховане на реколтата“ от Националната 

програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 

(НППЛВС) 2019 – 2023 г. Това е третата мярка от 

програмата, по която се открива прием през 

настоящата година, след „Популяризиране в трети 

държави“ и „Инвестиции в предприятия“ 

По мярката ще се подпомага застраховането на 

реколтата от лозя с винени сортове грозде. Допустими за финансиране са застрахователни 

рискове като неблагоприятни приятни климатични условия (слана, буря, градушка, 

заледяване, силен и проливен дъжд и тежка суша), природни бедствия, както и загуби, 

причинени от животни, болести по растенията или нашествия от вредител. 

   За подпомагане могат да кандидатстват физически или юридически лица, както и групи и 

организации на физически или юридически лица. Важно условие е кандидатите да бъдат 

вписани като гроздопроизводители в лозарския регистър на Изпълнителната агенция по 

лозата и виното (ИАЛВ). Преди подаването на документи в ДФ „Земеделие“ 

производителите трябва вече да са застраховали реколтата си в избрана от тях 

застрахователна компания. 

   Финансовата помощ, която кандидатите могат да получат, представлява процент от 

застрахователната премия, в зависимост от вида застраховка, която са сключили. До 80 % 

от стойността на застрахователните премии ще получават производители за 

застрахователни полици, включващи загуби, причинени от природни бедствия. До 50 % ще 

бъде подпомагането за кандидати, застраховали реколтата си срещу неблагоприятни 

климатични условия, загуби, причинени от животни, болести по растенията или нашествия 

от вредител. До 50 % ще получават и лицата, сключили комбинирана застраховка за 

неблагоприятни климатични условия и природни бедствия. 

   Допустимият максимален размер на застрахователното обезщетение за единица площ, 

върху която се изчислява застрахователната премия, допустима за подпомагане, се 

определя за всяка финансова година със заповед на министъра на земеделието, храните и 

горите. Същата се изготвя въз основа на официална статистическа информация за средните 



 

  

                                                                                                                       

изкупни цени на виненото грозде през предходните 3 винарски години и за получените 

средни добиви от единица площ за същите периоди. 

  Образци на документите за предоставяне на финансова помощ по мярка „Застраховане на 

реколтата“ са публикувани на интернет страницата на ДФ „Земеделие“. 

  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. 

.Източник: Държавен фонд земеделие 

 

СТАРТИРА ПРИЕМЪТ ПО ПОДМЯРКА 13.3 "КОМПЕНСАЦИОННИ ПЛАЩАНИЯ ЗА ДРУГИ 

РАЙОНИ, ЗАСЕГНАТИ ОТ СПЕЦИФИЧНИ ОГРАНИЧЕНИЯ" oт ПРСР 

 От 30.04.2020 г. стартира приемът по подмярка 13.3. 

"Компенсационни плащания за други райони, 

засегнати от специфични ограничения" от Програмата 

за развитие на селските райони 2014-2020 г. (НР3). 

За подпомагане могат да кандидатстват физически 

лица, еднолични търговци и юридически лица, които 

са активни земеделски стопани по смисъла на чл. 38б 

от Закона за подпомагане на земеделските производители с площи, регистрирани в 

Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК). 

    Финансовата помощ се предоставя под формата на ежегодни компенсационни плащания 

за хектар допустима площ на земеделски стопани, които извършват земеделска дейност в 

землища, попадащи в обхвата на районите с други специфични ограничения, определени 

със заповед на министъра на земеделието, храните и горите в съответствие с Регламент на 

Европейския парламент и на Съвета. (Опис на землищата ) 

     Землищата, които са включени в обхвата на НР3, са 60 на брой. В резултат на 

включването на новата подмярка НР3 в изпратената седма нотификация на ПРСР 2014-2020 

г. към Европейската комисия, 57 от отпадналите землища от НР2 след извършеното му 

предефиниране, съгласно регламента, могат да бъдат заявени и да получат подпомагане по 

подмярка 13.3 (НР3). Заявяването е съгласно Наредба № 6 за прилагане на мярка 13 

"Плащания за райони с природни или други специфични ограничения" от Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 

    Определянето на други райони със специфични ограничения на база биофизични 

критерии съгласно регламента, е извършено от ИПАЗР „Никола Пушкаров“ и НИМХ, които 

притежават необходимите компетенции и които бяха ангажирани с определянето на 

районите с природни ограничения, различни от планинските (НР2). 

     Приемът на заявления ще бъде в рамките на Кампанията по директни плащания. 

 

.Източник: Държавен фонд земеделие  

 



 

  

                                                                                                                       

НОВИНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ  
 

 ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ПУБЛИКУВА НАСОКИ ЗА ЗАВРЪЩАНЕ НА РАБОТНОТО 

МЯСТО В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯТА С COVID-19  

 

 Европейската комисия публикува Насоки на ЕС за 

завръщане на работното място в условията на 

пандемията с COVID-19. Те са свързани с 

плановете на страните-членки постепенно да 

възобновят икономическите дейности при 

контролиране разпространението на вируса. 

Насоките дават практични отговори и съдържат 

информация за работодателите как да актуализират 

оценката на риска и да намалят излагането 

към COVID-19 на работното място, справяне с 

дългото отсъствие на служители и др. 

Пълният текст може да бъде изтеглен тук – Насоки на ЕС за завръщане на работното място. 

 

ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ И МЕКСИКО ПРИКЛЮЧВАТ ПРЕГОВОРИТЕ ПО НОВО 
ТЪРГОВСКО СПОРАЗУМЕНИЕ 

 

                                             

 На 28 април Европейският съюз и Мексико приключиха работата по последния неуточнен 

елемент от преговорите по новото търговско споразумение между тях. В телефонен 

разговор комисарят по въпросите на търговията Фил Хоган и мексиканският министър на 

икономиката Грасиела Маркес Колин договориха точния обхват на реципрочното отваряне 

на пазарите на обществени поръчки и постигнаха съгласие за висока степен на 

предвидимост и прозрачност в процедурите за възлагане на обществени поръчки. Сега вече 

ЕС и Мексико могат да пристъпят към подписването и ратификацията на това споразумение 

в съответствие със своите правила и процедури. 

Комисарят по въпросите на търговията Фил Хоган заяви: Макар напоследък по-голямата 

част от усилията ни да бяха съсредоточени върху справянето с кризата с коронавируса, ние 

работихме и за постигане на напредък по програмата ни за отворена и справедлива 

търговия, която е все така от голямо значение. Откритостта, партньорствата и 

сътрудничеството ще бъдат дори още по-важни, докато възстановяваме икономиките си 

https://ec.europa.eu/info/index_bg
https://coronavirus.bg/
https://esf.bg/wp-content/uploads/2020/05/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%95%D0%A1-%D0%B7%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D1%80%D1%8A%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BC%D1%8F%D1%81%D1%82%D0%BE.pdf


 

  

                                                                                                                       

след тази пандемия. Ето защо с удоволствие констатирам, че с нашите мексикански 

партньори споделяме сходни възгледи и че нашата непрестанна работа сега вече ще може 

да даде резултат. Днешното споразумение е ясно доказателство за споделения ни 

ангажимент да постигнем напредък по програмата ни за изграждане на партньорство и 

сътрудничество. След като влезе в сила, това споразумение ще помогне на ЕС и на Мексико 

да окажат подкрепа на своите икономики и да стимулират заетостта. 

Съгласно новото споразумение на практика цялата търговия със стоки между ЕС и Мексико 

ще бъде освободена от мита. Споразумението сега включва също прогресивни правила за 

устойчиво развитие, като например ангажимент за ефективно изпълнение на Парижкото 

споразумение относно изменението на климата. Същевременно за първи път ЕС постига 

съгласие с държава от Латинска Америка по въпроси, свързани със защитата на 

инвестициите. Опростяването на митническите процедури ще даде допълнителен тласък на 

износа. 

По-мащабното глобално споразумение, от което търговското споразумение е неразделна 

част, обхваща и защитата на правата на човека, както и глави относно политическото 

сътрудничество и сътрудничеството за постигане на развитие. Търговското споразумение 

ще бъде и първото такова споразумение на ЕС, в което са включени разпоредби за борба с 

корупцията, заедно с мерки за предприемане на действия срещу даването на подкупи и 

изпирането на пари. 

Мексико е водещият търговски партньор на ЕС в Латинска Америка, като двустранната 

търговия със стоки възлиза на 66 милиарда евро, а търговия с услуги — на още 19 

милиарда евро (съответно по данни за 2019 и 2018 г.). Износът на стоки от ЕС надхвърля 39 

милиарда евро годишно. Търговията със стоки между ЕС и Мексико се е увеличила над три 

пъти от влизането в сила на първоначалното споразумение през 2001 г. Модернизираното 

търговско споразумение ще способства за насърчаване на този силен исторически растеж. 

Следващи стъпки 

Понастоящем се финализира правният преглед на споразумението. Когато процесът 

приключи, споразумението ще бъде преведено на всички езици на ЕС. След изготвянето на 

преводите предложението на Комисията ще бъде предадено на Съвета и Европейския 

парламент за подписване и сключване. 

Контекст 

 

Търговското споразумение е част от по-мащабно глобално споразумение, с което се 

определя рамката за отношенията на ЕС с Мексико и което обхваща въпроси от по-широк 

общ интерес, надхвърлящи търговията, включително политически въпроси, изменението на 

климата и правата на човека. Мексико беше първата държава от Латинска Америка, 

подписала глобално споразумение с ЕС през 1997 г. През май 2016 г. ЕС и Мексико 

започнаха преговорите по това ново модернизирано споразумение. Две години по-късно, 

през април 2018 г., те постигнаха принципно съгласие, оставяйки за допълнително 

обсъждане някои нерешени технически въпроси. Понастоящем по тях е постигнато пълно 

съгласие. 

 



 

  

                                                                                                                       

 

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ПРИЕМА ПАКЕТ ОТ МЕРКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО 
ПОДПОМАГАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИЯ  И ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВИЯ  СЕКТОР 

 

 Комисията публикува най-новия пакет от 

извънредни мерки за допълнително подпомагане 

на селскостопанския и хранително-вкусовия 

сектор, които са засегнати в най-голяма степен от 

пандемията. 

 Извънредните мерки, обявени на 22 април, 

включват помощ за частно складиране в сектора 

на млякото и млечните продукти, временно 

разрешение за операторите от най-силно 

засегнатите от кризата сектори да организират 

самостоятелно пазарни мерки, както и прилагане на гъвкав подход при изпълнението на 

програмите за подпомагане на пазара. В допълнение към тези пазарни мерки Комисията 

предложи да се разреши на държавите членки да използват средства, предвидени за 

развитието на селските райони, за да компенсират земеделските стопани и малките 

предприятия от хранително-вкусовата промишленост със суми в размер съответно до 5000 

EUR и 50 000 EUR. 

Европейският комисар по въпросите на селското стопанство и развитието на селските 

райони Януш Войчеховски заяви: Предприехме своевременни действия, за да осигурим 

възможно най-бързо всички мерки за подпомагане на земеделските стопани и нуждаещите 

се хора. Някои пазари на селскостопански продукти и храни се оказаха силно засегнати от 

кризата. Уверен съм обаче, че с помощта на приетите мерки ще бъде осигурена осезаема 

подкрепа, ще бъде изпратен адекватен сигнал до пазарите и скоро ще разполагаме с 

известна стабилност. Както новите, така и по-рано приетите мерки за подпомагане показват, 

че Комисията е готова и ще действа съгласно ситуацията. Ще продължим да следим 

обстановката в тесен контакт със заинтересованите страни, Европейския парламент и 

държавите членки. 

Извънредните пазарни мерки, предложени на 22 април и вече изцяло приети и публикувани, 

включват: 

 Помощ за частно складиране: Комисията ще предостави подпомагане за частното 

складиране на млечни изделия (обезмаслено мляко на прах, масло, сирене) и месни 

продукти (говеждо, овче и козе месо). Тази мярка позволява временното изтегляне на 

продукти от пазара за минимален период от 2 до 3 месеца и за максимален период 

от 5 до 6 месеца. Заявления за участие в схемата ще се приемат от 7 май 2020 г., а 

целта е да се постигне стабилизиране на пазара чрез временно намаляване на 

предлагането. 

 Гъвкав подход при изпълнението на програмите за подпомагане на пазара: 

Комисията ще позволи прилагането на гъвкав подход при изпълнението на 

програмите за подпомагане на пазара в секторите на виното, плодовете и 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/IP_20_722


 

  

                                                                                                                       

зеленчуците, трапезните маслини и маслиновото масло, пчеларството, както и по 

отношение на схемата на ЕС за хранене в училищата (мляко, плодове и зеленчуци). 

Целта е да се ограничи предлагането във всеки от посочените сектори, за да се 

постигне уравновесяване на пазарите. Същевременно този подход ще позволи 

пренасочване на приоритетите за финансиране към мерки за управление на кризата. 

 Временна дерогация от правилата на ЕС в областта на конкуренцията: Съгласно 

член 222 от Регламента относно общата организация на пазарите в ситуации на 

сериозно пазарно неравновесие Комисията може да приема временни дерогации от 

някои правила на ЕС в областта на конкуренцията. Такива дерогации бяха приети за 

секторите на млякото, цветята и картофите. Те позволяват на операторите да 

организират самостоятелно и да прилагат пазарни мерки за стабилизиране на 

съответния сектор и във връзка с функционирането на вътрешния пазар за 

максимален период от 6 месеца. Така например производителите в сектора на 

млякото ще имат право да планират колективно производството на мляко, а тези в 

секторите на цветята и картофите — да изтеглят продукти от пазара. Ще бъде 

разрешено и складирането от частни оператори. С цел да се предотвратят 

неблагоприятните последици от тези мерки ще бъде извършвано стриктно 

наблюдение на движението на потребителските цени и евентуалното разделяне на 

вътрешния пазар. 

В допълнение към посочените мерки Комисията предлага държавите членки, които все още 

не са изразходвали предоставените им средства за развитие на селските райони, да могат 

да ги използват през 2020 г. за подпомагане на земеделските стопани и малките 

предприятия от хранително-вкусовата промишленост. Очаква се по този начин да бъде 

осигурена незабавна помощ производителите, засегнати най-силно от кризата. Размерът на 

подпомагането, което държавите членки могат да отпускат, е до 5000 EUR за земеделските 

стопани и до 50 000 EUR за малките предприятия. Тези средства се предоставят в 

допълнение към минималната помощ за селскостопанския сектор и вече одобрения 

увеличен таван за държавните помощи. Предложението на Комисията трябва да бъде 

внесено за одобрение от Съвета и Парламента. 

Посочените мерки са съобразени с широкообхватен пакет от мерки, приети по-рано от 

Комисията, които предвиждат подпомагане за хранително-вкусовата промишленост в 

сегашната криза с увеличени суми за държавна помощ, по-големи авансови плащания и 

удължени срокове за представяне на искания за плащане. Прилагането на по-гъвкав подход 

спрямо правилата на общата селскостопанска политика е насочено към облекчаване на 

административната тежест както за земеделските стопани, така и за националните 

администрации. 

За повече информация 

Въпроси и отговори 

Подкрепа за секторите на селското стопанство и храните по време на пандемията от 

коронавирус 

Мерки на ЕС във връзка с коронавируса 

Пазарни мерки на общата селскостопанска политика 

https://ec.europa.eu/info/news/coronavirus-commission-announces-further-measures-support-agri-food-sector-2020-apr-02_bg
https://ec.europa.eu/info/news/coronavirus-commission-announces-further-measures-support-agri-food-sector-2020-apr-02_bg
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/qanda_20_798
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/coronavirus-response_bg
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/coronavirus-response_bg
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_bg
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/market-measures_bg


 

  

                                                                                                                       

НОВИНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ 

 

ПЛАНЪТ ЗА ИЗХОД ОТ КРИЗАТА ИЗИСКВА ЗЕЛЕНИ МЕРКИ 
 

                             
Въпреки че кризата с коронавируса остава в центъра 

на вниманието, Европейският парламент вече 

разисква как тя ще промени Европа и общите политики 

в средносрочен план. 

В резолюция на 17 април депутатите подчертаха 

нуждата от мащабен план за възстановяване, в който 

основно място ще имат Пактът за климата и борбата 

срещу климатичните изменения. 

Кризата и отражението върху емисиите 

Ограничителните мерки вследствие на коронавируса 

намалиха трафика по пътищата и промишленото производство, което доведе до по-чист 

въздух. В много европейски градове бяха регистрирани значителни спадове на 

концентрацията на азотни оксиди, на въглероден диоксид и други парникови газове. 

Затварянето на фабрики и офис сгради също така намалява нуждите от електричество. 

Между средата на февруари и средата на март цената на разрешителните в схемата за 

търговия с емисии на ЕС спадна с 40% в резултат на по-ниската икономическа активност. 

Законодателен акт на ЕС за климата 

Временното намаляване на емисиите не означава, че проблемите с климата са решени. 

Извънредната ситуация, която Европейският парламент провъзгласи през ноември 2019 г., 

изисква приемането на редица мерки в близките месеци за засилване на ангажимента на ЕС 

към климатична неутралност. 

През декември Комисията очерта рамка за Зелен пакт за климата в Европа, а през март 

предложи законодателство за постигането на нулеви нетни емисии в ЕС до 2050 г. 

В отговор депутатите призоваха през януари за по-голямо намаляване на емисиите, за да 

може ЕС да постигне набелязаната цел. 

На заседание на парламентарната комисия по околна среда на 21 април заместник-

председателят на Европейската комисия Франс Тимерманс посочи, че не може да има 

отлагане на мерките за климата и обеща ново предложение от Комисията през септември за 

намаляване на емисиите до 2030 г. 

Законодателният акт за климата трябва да бъде одобрен от Европейския парламент и от 

Съвета на ЕС, за да може да влезе в сила. Парламентът иска целите за намаляване на 

емисиите да бъдат приети преди провеждането на следващата глобална конференция за 

климата, която бе отложена за 2021 г. поради пандемията. 
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