
 

  

                                                                                                                       

 

ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН "БИЗНЕС ПАНОРАМА" 

ИНФОРМАЦИЯ В ПОМОЩ НА БИЗНЕСА - МАЛКИ И 

СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ЗЕМЕДЕЛСКИ 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

 

  Март  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" 

 Стартира прием по процедура чрез подбор на проекти № BG14MFOP001-1.016 

„Диверсификация и нови форми на доход“  

 Земеделските стопани могат да заявяват и по електронната поща данни, 

необходими за достъп до системата за еднодневни договори 

 Използвайте е- услугите на НАП и системата за сигурно електронно връчване 

 Спират да текат нормативно определените срокове за осигурените лица за периода 

на извънредното положение 

 Действие на извънредните мерки при възлагане на обществени поръчки 

 

 АКТУАЛНИ НОВИНИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ ЗЕМЕДЕЛСКИЯ СЕКТОР И 

ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

 Отпускат се 3,5 млн. лева за реализация на родното производство на агнешко месо 

 До 15 май се удължава срокът за отчитане на документи за зимните пръскания 

 

 НОВИНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ 

 НОВИНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ 

 

 
 
 

 
 

 
 

 



 

  

                                                                                                                       

ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОДКРЕПА НА БИЗНЕСА 

 

 

1. Брокерско събитие: Subcontracting Meetings 2020 - Brokerage Event on 

Industrial Subcontracting 

 

Дата:  04 – 06 ноември 2020 г. 

Място: Познан, Полша 

 

 Фокусът на събитието е върху  следните сектори:   

 Обработка на пластмаси; Обработка на гума; Обработка на дърво; 

 Обработка на композити; Електроника; Електричество; 

 Машинни инструменти; Технологии; Индустриални услуги;  

  Химическо третиране; Почистване; Боядисване; 

  Формоване на пластмаси; Заваряване; Термична обработка. 

          

За повече информация тук. 

 

2. Брокерско събитие: eHealth Match 2020 

 

Дата:  23  – 25 юни 2020 г. 

Място: Горенбург, Швеция 

 

Фокусът на събитието е върху  следните сектори:   

 Производство и преработка на храни; Нови технологии; 

 Възобновяема енергия; Електронни услуги; Машини и устройства; 

 Селскостопанска техника; Детски аксесоари; Модни дизайнери; 

 Туризъм;  Медицински биотехнологии; Луксозни продукти. 

 

 За повече информация тук. 

 

3. Брокерско събитие: E² Tech4SmartCities 2020 – Smart Energy Efficiency 

Technologies for Cities: Brokerage & pitching event 

 

Дата: 24 юни 2020 г. 

Място: Брюксел, Белгия 

 

            Фокусът на събитието е върху  следните сектори:   

 Компютърен софтуер; Приложения за транспорт и логистика; 

  Системи за управление на околната среда; 

  Материали, компоненти и системи за строителство; 

  Автомобилния транспорт;  Съхранение и транспорт на енергия; 

 

       За повече информация тук. 

hhttps://subcontracting-meetings-2020.b2match.io/
https://ehealth-match-2020.b2match.io/
https://e2tech4smartcities-2020.b2match.io/


 

  

                                                                                                                       

 

4. Брокерско събитие: Co-Matching Bilateral Meetings 2020 

 

Дата:  29 – 30 юни 2020 г. 

Място: Коджаели, Турция 

 

Фокусът на събитието е върху  следните сектори:   

 Приложения за туризма. Преработка на храни; 

  Машини; Обработка (струговане, пробиване, формоване,рязане); 

 Материали, компоненти и системи за строителство; 

 Автомобилна електротехника и електроника; 

 Електротехника / Електрическо оборудване; Енергия; Химия; 

 Пластмаси и каучук, свързани с химическата технология; 

 

За повече информация тук. 

 

5. Брокерско събитие:  TORINO FASHIONMATCH 2020 

 

Дата: 29 юни – 02 юли 2020 г. 

Място: Торино, Италия 

 

Фокусът на събитието е върху следните сектори:   

 Индустриално производство;Текстилни технологии; 

 Обувна промишленост/Технологии за кожа; Креативни продукти.   

 Облекла, обувки и аксесоари (включително бижута).    

  

      За повече информация   тук.. 

 

6. Брокерско събитие: BIOKET 2020 Brokerage event - Lille - 30 June - 1&2 July 

2020 

Дата: 30 юни – 02 юли 2020 г. 

Място: Лил, Франция 

 

Фокусът на събитието е върху следните сектори:     

 Течни биогорива; Твърда биомаса; Био рафинерии за енергия;  

 Биопроцеси; 

 Отпадъци към енергия – други; Биогаз и анаеробно храносмилане (AD); 

 Хранителни добавки / Съставки /; Функционална храна. 

         

       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://co-matching2020.b2match.io/
https://torino-fashionmatch-2020.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.  АРМЕНИЯ   BOAM20190219001    

 Производител на спално бельо и спални текстилни продукти с пълнеж от бамбук,         

памук и обработена вълна чрез иновативни технологии, търси дистрибутори и 

търговски представители. 

 

2. ГЕРМАНИЯ  BRDE20200219001 

       Производител на офис мебели търси подизпълнители. 

 

3. ИРЛАНДИЯ  BRIE20200218001 

Производител на нестандартни подаръчни кутии търси доставчици на широка гама 

подаръчни продукти (текстилни, дървени и др.), предназначени за тези кутии. 

Фирмата търси и нови идеи за подаръчни продукти 

 

4. ЛЮКСЕМБУРГ   BRLU20200212001 

Търговска фирма търси производители на био сертифицирани чайове и билки. 

 

5. ИЗРАЕЛ  BOIL20200116001 
Производител на добавки, инсектициди и дезинфектанти за домашни птици, добитък, 

говеда, коне и домашни любимци, търси дистрибутори. 

 

6. ФИНЛАНДИЯ  BRFI20200212001 

Фирма търси доставчици на резервни части за трактори. 

 

7. ПОЛША  BRPL20200214001 

Фирма търси доставчици на консерви, замразени, сушени плодове и зеленчуци. 

 

8. ФРАНЦИЯ  BRFR2020021400 

Фирма търси доставчици на растително масло за смазване на машинни части 

 

9. НИДЕРЛАНДИЯ  BRNL20200116001 

Фирма търси производител на текстилни калъфи за велосипеди. 

 

10. ШВЕЦИЯ   BRSE20200213001 

Фирма търси доставчици на тъкани и декорация за сватбени рокли. 

. 

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. 

 

СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-1.016 

„ДИВЕРСИФИКАЦИЯ И НОВИ ФОРМИ НА ДОХОД“ 

Управляващият орган на Програмата за морско дело и 
рибарство 2014 – 2020 (ПМДР) кани желаещите да 
представят проектни предложения по Приоритет на 
Съюза 1 „Насърчаване на устойчиво в екологично 
отношение, иновативно, конкурентоспособно и 
основано на знания рибарство, характеризиращо се с 
ефективно използване на ресурсите”, като 
обявява процедура чрез подбор на проекти: № 
BG14MFOP001-1.016 „Диверсификация и нови форми 
на доход“. 

Чрез прилагането на дейностите, предвидени в мярката, ще се даде възможност за 
опазване и възстановяване на водното биологично разнообразие и на водните екосистеми; 
осигуряване на равновесие между риболовния капацитет и наличните възможности за 
риболов; подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в 
сектора на рибарството, включително на дребномащабния крайбрежен флот, и подобряване 
на безопасността и условията на труд. 

По настоящата мярка режимът на държавните/минимални помощи не е приложим.  

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


 

  

                                                                                                                       

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на 
Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство. Проектите следва да 
се изпълняват на територията на Република България. 

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 439 435.70  лева. 

Минималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 3 000 лева.  

Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 146 687 лева. 

Безвъзмездната финансова помощ по тази мярка се предоставя в рамките на определения 
бюджет за нея в ПМДР 2014 - 2020 г. и е в размер до 50 на сто от общите допустими разходи 
за дейности, от които: 

 73.26% съфинансиране от ЕФМДР и 

 26.74% съфинансиране от националния бюджет. 

 Интензитетът на финансирането на операции, осъществявани от предприятия, които 
попадат извън определението за МСП, се намалява с 20 процентни пункта. 

Допустими за финансиране са дейности допринасящи за диверсифицирането на доходите 
на рибарите чрез развиването на допълващи дейности, свързани с рибарството: инвестиции 
на борда на корабите; риболовен туризъм с въдица; ресторанти; екологични 
услуги; образователни дейности в областта на рибарството. 

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по 
електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на 
Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН 2020) единствено с 
използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ 
на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg/ 

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с 
Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни 
предложения, а именно до 17,00 часа на 05.06.2020 г. включително. Допълнителни въпроси 
могат да се задават само по електронна поща: pmdr@mzh.government.bg. 

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17,00 часа на 26.06.2020 г. 

Пълният пакет документи, условията за кандидатстване и условията за изпълнение по 
процедурата можете да намерите ТУК. 

Заповед на на Ръководителя на УО на ПМДР за утвърждаване на Условията за 
кандидатстване и приложенията към тях. 

 

ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ МОГАТ ДА ЗАЯВЯВАТ И ПО ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА ДАННИ, 

НЕОБХОДИМИ ЗА ДОСТЪП ДО СИСТЕМАТА ЗА ЕДНОДНЕВНИ ДОГОВОРИ  

Наетите на договор за един ден в селското 
стопанство не губят социални и осигурителни права 

 Земеделските стопани, които не са имали 
регистрация през 2019 г. като такива  или през т.г. 
актуализират културите, които ще обработват, могат 
да представят по електронната поща на съответната 
дирекция „Инспекция по труда“ данни за 
нововъзникналите обстоятелства, които да бъдат 
въведени в системата за предоставяне на договори 

https://eumis2020.government.bg/
mailto:pmdr@mzh.government.bg.
https://www.eufunds.bg/sites/default/files/uploads/pmdr/docs/2020-03/1.016_0.zip
https://www.eufunds.bg/sites/default/files/uploads/pmdr/docs/2020-03/zapoved.pdf
https://www.eufunds.bg/sites/default/files/uploads/pmdr/docs/2020-03/zapoved.pdf


 

  

                                                                                                                       

по чл. 114а от Кодекса на труда, т. нар. еднодневни договори. Така ще им бъде осигурена 
възможност да се възползват от нея. Земеделските стопани, които фигурират в системата с 
актуални култури от 2019 г. и няма промяна във вида на обработваните култури, могат да 
продължат да използват системата както досега. 

Облекчението за новите земеделски стопани и за тези, които ще обработват нови култури, 
невъведени в системата, се въвежда във връзка с обявеното извънредно положение в 
страната. Земеделските стопани, за които се налага въвеждането на нови данни, за да могат 
да използват системата за еднодневни договори, трябва да представят следната 
информация на електронната поща на съответната дирекция „Инспекция по труда“: 

Писмо, получено по електронна поща от съответната служба „Земеделие“ – общинска или 
областна, извършила регистрацията. От писмото следва да е ясно, че службата 
потвърждава регистрацията, както и да има информация за датата, на която тя е извършена 
(дата на актуалност). 

Земеделският стопанин следва да предостави на дирекция „Инспекция по труда“ още: 

Данни за културите, които ще обработва и за които е поискана регистрация. 

Данни за декарите обработваема площ по култури, за които е поискана регистрацията 
(цитира се точният размер на площите и в коя графа попадат – засети основни, засети 
вторични, намерения основни, намерения вторични). 

Данни за дейността – област, община и землище към всяка култура. 

На по-късен етап коректността на предоставените от земеделските стопани данни ще бъде 
установена по служебен път. 

Главна инспекция по труда обръща внимание, че наетите по силата на еднодневен договор 
не губят социалните си и осигурителни права. Те могат да работят в селското стопанство и 
едновременно с това да получават обезщетения за безработица и социални помощи. 

Системата за предоставяне на еднодневни договори позволява на земеделските стопани да 
генерират такива онлайн по всяко време на денонощието, независимо от работното време 
на администрацията. За тяхно облекчение софтуерът генерира директно върху всеки 
следващ договор данните на наетите лица, които веднъж вече са вкарани в системата. Има 
и калкулатор, който генерира върху разписката – неразделна част от договора, дължимите 
данъци и осигурителни вноски за сметка на наетото лице, както и възнаграждението, което 
то следва да получи след приспадането им.  

 Указания за начина за използване на системата за еднодневните трудови договори са 
публикувани тук. 

Източник:Главна инспекция по труда 

ИЗПОЛЗВАЙТЕ Е- УСЛУГИТЕ НА НАП И СИСТЕМАТА ЗА СИГУРНО ЕЛЕКТРОННО 

ВРЪЧВАНЕ 

Във връзка с мерките за ограничаване на пандемията от 
COVID-19, Националната агенция за приходите призовава 
отново своите клиенти да ограничат посещенията си в 
офисите на ведомството. 

Подаването на данъчните и осигурителни декларации и 
документи, както и плащането към бюджета  могат да се 
извършват чрез портала за е-услуги на 
НАП https://inetdec.nra.bg/ – с персонален идентификационен 



 

  

                                                                                                                       

код (ПИК) на НАП или с електронен подпис. 

Освен портала за електронни услуги на НАП, потребителите могат да изпратят или получат 
писмо, или друг вид кореспонденция с приходната администрация, чрез официалния 
електронен адрес на Агенцията, както и чрез Системата за сигурно електронно връчване. Тя 
дава възможност за водене на кореспонденция по електронен път - подаване на жалби, 
сигнали, искания и др. , като позволява изпращане и/или получаване на електронни 
документи за и от публични органи, физически и юридически лица, включително за много 
други ведомства освен НАП. 

Използването на системата изисква регистрация и наличието на валиден електронен подпис 
или ПИК на НОИ. Комуникацията със Системата за е-връчване замества класическия метод 
за препоръчана поща, в съответствие с чл. 44, чл. 43, чл. 26, ал. 2 и ал. 4 от Закона за 
електронно управление. От 18.03.2020 г. има възможност за издаване на едномесечен 
безплатен електронен подпис от доставчици на удостоверителни услуги, които ще 
предоставят онлайн възможност за заявяване на подписа. Повече информация можете да 
получите https://egov.bg/wps/portal/egov/topical/be7210e2-457c-4b74-b8cc-f919ecffc9fe 

Източник: НАП 

 

 СПИРАТ ДА ТЕКАТ НОРМАТИВНО ОПРЕДЕЛЕНИТЕ СРОКОВЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ 
ЛИЦА ЗА ПЕРИОДА НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ 

 

Агенцията по заетостта информира своите настоящи и бъдещи 
клиенти, че със Закона за мерките и действията по време на 
извънредно положение, нормативно определените срокове за 
осигурените лица, каквито са повечето останали без работа, 
спират да текат за периода на извънредното положение. 
Заявления, жалби и други документи във връзка с паричните 
обезщетения могат да се подават по електронен път или чрез 
лицензиран пощенски оператор към съответното териториално 
поделение на Националния осигурителен институт. 
Документите, включително и за получаване на обезщетения, 
ще се смятат за подадени в срок, в случай че са подадени до 

14 дни след отмяната на извънредното положение. 

Също така със Закона вече се предоставя нова услуга, чрез която хората, посещаващи 
бюрото по труда за да се регистрират като безработни, могат на същото място да подадат и 
заявление за обезщетение, без да е необходимо да посещават и офиса на НОИ.Приетите 
заявления за обезщетения ще се предават на НОИ по служебен път. 

Агенцията по заетостта припомня, че регистрация в бюрото по труда може да се заяви и по 
пощата или по електронен път към бюрото по труда, в което търсещият работа желае да се 
регистрира по постоянен или настоящ адрес. 

Напомняме, че в условията на извънредно положение бюрата по труда в цялата страна 
работят и продължават да приемат клиенти в офисите си при засилени предпазни мерки, 
включително и свързани със спазването на карантинния срок за завърналите се в чужбина. 
На всички лица, които се регистрират в бюрото по труда, в деня на регистрацията се 
предлага подходящо за тяхното образование и квалификация работно място, при наличие 
на такова. В условията на извънредно положение също е налице търсене на работна сила, а 
заявените работни места са публикувани в сайта на Агенцията по заетостта. 



 

  

                                                                                                                       

 

Особено важно за лицата, които не ползват електронните услуги на Агенцията по заетостта 
и/или на НОИ и не се възползват от отложените срокове, е да знаят, че трябва да предвидят 
повече време за подаване в бюрото по труда на двете заявления за регистрация като 
безработни и за обезщетения за безработица, както и да разполагат с изискваните 
документи. Информация във връзка с получаването на обезщетения за безработица може 
да се намери на официалния сайт на НОИ, както и на посочените на него телефони. 

Агенцията по заетостта продължава призива си „Останете си вкъщи!” и обръща внимание на 
желащите да посетят на място бюрото по труда, внимателно да преценят личните си 
възможности, както и рисковете за собственото си здраве и здравето на хората около тях в 
периода на прилагане на засилени мерки за ограничаване разпространението на 
коронавируса. 

 

ДЕЙСТВИЕ НА ИЗВЪНРЕДНИТЕ МЕРКИ ПРИ ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

 

Обнародван е Закон за мерките и действията по време 
на извънредното положение, обявено с решение на 
Народното събрание от 13 март 2020 г. (обн. ДВ. Бр. 28 
от 24.03.2020 г.) Част от мерките засягат възлагането на 
обществени поръчки. Предвидени са изключения от 
приложното поле на ЗОП, които се прилагат за времето 
на извънредното положение. Те са свързани с 
обезпечаване на противоепидемичните мерки и се 
отнасят до: 

 

закупуване от възложителите на хигиенни материали, дезинфектанти, медицински изделия и 
лични предпазни средства, необходими за обезпечаване на противоепидемичните мерки; 

 закупуване на медицински изделия, медицинска и лабораторна апаратура, необходими за 
диагностика и лечение на заразените пациенти, консумативите за тях, както и дейности, 
свързани с внедряването им; 

възлагане на дейности по обезвреждане на пестициди и болнични отпадъци съгласно 
Наредба № 1 за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на 
територията на лечебните и здравните заведения. 

Предвидено е изрично основание за удължаване на срока за изпълнение на договор за 
обществена поръчка по искане на изпълнителя. Максималният период на удължаване не 
може да бъде по-дълъг от срока на действие на извънредното положение. 

Възложителите, за които задължението за прилагане на платформата по чл. 39а, ал. 1 от 
ЗОП все още не е възникнало, продължават да възлагат поръчки по досегашния ред до 
един месец след отмяната на извънредното положение. 

Към настоящия момент се разглеждат разпоредбите на чл. 3 и 4 от Закона за мерките и 
действията по време на извънредното положение с оглед отражението им върху всички 
срокове за провеждане и приключване на обществените поръчки. 

 

 



 

  

                                                                                                                       

АКТУАЛНИ НОВИНИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ ЗЕМЕДЕЛСКИЯ СЕКТОР И 

ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

 

ОТПУСКАТ СЕ 3,5 МЛН. ЛЕВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА РОДНОТО ПРОИЗВОДСТВО НА 

АГНЕШКО МЕСО 

 

Управителният съвет на ДФ „Земеделие” взе 
решение за отпускане до 3 500 000 лв. помощ de 
minimis на кланици за компенсиране на част от 
разходите за транспорт, логистика и реализация на 
месо от дребни преживни животни в търговската 
мрежа през 2020 г.Помощта има за цел да 
подпомогне родните производители да реализират 
на пазара отгледаните от тях агнета и ярета при 
въведеното извънредно положение у нас заради 

пандемията от коронавирус (COVID-19). Срокът за кандидатстване по държавната помощ е 
от 31 март до 31 май 2020 г., като субсидиите ще бъдат платени до 30 юни 2020 г. 

   Подпомагане 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. Подпомагането е насочено към малките и средни фермери, чиито 
стада не надхвърлят 500 глави животни. 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. 

   Единичната ставка е в размер на 7 лв. за едно дребно преживно животно. За да получи 
подпомагането кланицата следва да е закупила от земеделските стопани дребно преживно 
животно на цена не по-ниска от 5 лв./кг. живо тегло без ДДС. 

   Указанията за държавната помощ ще бъдат публикувани на сайта на ДФ „Земеделие“. 

Източник: Държавен фонд земеделие 

 

ДО 15 МАЙ СЕ УДЪЛЖАВА СРОКЪТ ЗА ОТЧИТАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ЗИМНИТЕ 

ПРЪСКАНИЯ 

 

Управителният съвет на ДФ „Земеделие” взе решение 
за удължаване сроковете по І етап от схемата „Помощ 
за компенсиране разходите на земеделски стопани, 
свързани с изпълнение на мерки по Националната 
програма за контрол на вредителите по трайните 
насаждения през зимния период”. 

Приемът се осъществява съгласно заповед на 
изпълнителния директор на институцията, публикувана 

на сайта на ДФЗ – РА. 

По Мярка А ще се приемат заявления за подпомагане за дейност 2 „Обмен на знания и 
добри технологични практики за отглеждане на пчелните семейства“ и за дейност 3 

http://www.dfz.bg/assets/17731/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4_%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D0%A4%D0%97.pdf


 

  

                                                                                                                       

„Популяризиране на българските пчелни продукти, чрез организиране на базари, в които 
участват местни пчелари“. 

По Мярка Б пчеларите могат да кандидатстват за дейност 3 „Изследване на пчелните 
семейства за наличие на нозематоза и нейното разпространение на територията на 
страната“. По Мярка E приемът е отворен за дейност 3 (тема) „Мониторинг на остатъци от 
пестициди в пчели от райони с интензивно земеделие“. 

Националната програма по пчеларство за периода 2020-2022 г. е одобрена от Европейската 
комисия с Решение за изпълнение (ЕС) 2019/974 от 12 юни 2019 г. Програмата е с общ 
бюджет от близо 19, 2 млн. лева, от които 50% са осигурени от ЕС и 50% национални 
средства. За 2020 година финансовият ресурс е в размер на 6 399 307 лева. 

Пчеларите могат да изтеглят образец на заявлението за подпомагане от интернет 
страницата на ДФЗ-РА. Там е публикувана и информация за условията за финансиране по 
мерките от НПП 2020-2022 г. Заинтересованите от пчеларската програма, които нямат 
онлайн достъп, могат да се осведомят и на място - в централно управление на ДФЗ-РА, в 
отдел „Пчеларство, мляко и интервенции“ на дирекция „Селскостопански пазарни 
механизми“. 

.Източник: Държавен фонд земеделие 

 

ДФЗ ОТПУСКА 7,2 МЛН. ЛЕВА ЗА РАЗВЪДНА ДЕЙНОСТ И СЕЛЕКЦИЯ НА ЖИВОТНИТЕ 

 

Бюджет от 7,2 милиона лева за 2020 г. утвърди 
Управителният съвет на ДФ „Земеделие“ за финансиране 
на държавна помощ „Помощ за създаване и поддържане 
на родословна книга и за определяне продуктивността и 
генетичните качества на животните“. 

Целта на помощта е подпомагане на селекционните 
дейности в животновъдния сектор. Тя се предоставя на 
развъдните организации и ИАСРЖ за извършените от тях 
услуги и не включва директни плащания към земеделски 

стопани. По линия на помощта се подпомагат до 100% от административните разходи за 
водене на родословна книга и до 70% от разходите за определяне на продуктивните и 
генетичните качества на животните. 

   Усвоените финансови средства по схемата на държавна помощ през 2019 г. са в размер 
на 7 156 294 лв. от 49 развъдни организации за 5 147 земеделски стопани. 

    Предстои ДФ „Земеделие” съвместно с Министерството на земеделието, храните и горите 
и ИАСРЖ да изготвят указания за прилагане на помощта. 

.Източник: Държавен фонд земеделие 

 

http://www.dfz.bg/bg/selskostopanski-pazarni-mehanizmi/meso-i-pchelarstvo/-/-2020---2022/


 

  

                                                                                                                       

НОВИНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ 

 

 EВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ПРЕДСТАВЯ ПРАКТИЧЕСКО УКАЗАНИЕ ЗА ПРИЛАГАНЕТО 

НА ВРЕМЕННОТО ОГРАНИЧЕНИЕ НА НЕНАЛОЖИТЕЛНИТЕ ПЪТУВАНИЯ 

ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 

 

На 30 март Европейската комисия 

публикува указание за прилагането на временното 

ограничение на неналожителните пътувания до ЕС 

Заедно с насоките за гарантиране на свободното 

движение на работниците от критично значение, 

указанието отговаря на исканията, отправени в 

изявлението на членовете на Европейския съвет от 

26 март 2020 г. за улесняването на режима за 

транзитно преминаване за репатрирани граждани, като има за цел да отговори на някои 

опасения от практически характер на гражданите и дружествата във връзка с мерките, 

предприети за ограничаване на разпространението на коронавируса, а също и на 

опасенията на националните органи, изпълняващи мерките. 

Заместник-председателят Маргаритис Схинас, който отговаря за утвърждаването на 
европейския ни начин на живот, заяви: Можем да се справим успешно с тази криза само ако 
работим заедно. Приветствам факта, че понастоящем почти всички държави — членки на 
ЕС, прилагат ограничението на пътувания към ЕС. Сега предоставяме допълнително 
указание, за да се гарантира, че мерките се прилагат по един и същ начин. Колкото по-
хармонизирани са националните действия, толкова по-лесно ще ги разбират и спазват 
гражданите на трети държави. 

Комисарят по въпросите на вътрешните работи Илва Йохансон заяви: С приетото днес 
указание искаме да гарантираме, че всички гранични служители на външните граници на ЕС 
улесняват завръщането у дома на граждани на ЕС, които са блокирани в чужбина, както и че 
лицата с основни функции или нужди не биват спирани, като същевременно се предприемат 
подходящи и пропорционални мерки за гарантиране на общественото здраве и сигурност. 

Това указание, което ще бъде в помощ на граничните служители и визовите органи, 
предоставя съвети относно прилагането на границата на временното ограничение, относно 
улесняването на режима за транзитно преминаване с цел репатриране на граждани на ЕС и 
относно проблеми, свързани с визовата политика В него се разглеждат въпроси, повдигнати 
от държавите членки на провежданите на всеки две седмици видеоконференции на 
министрите на вътрешните работи и на техническите срещи с държавите членки. 

Въвеждане по границите на временно ограничение на пътувания 

На граничните органи се предоставя подробно практическо указание по ключови въпроси, 
като например: 

 Критерии за отказ на влизане: ограничението на неналожителните пътувания до ЕС 
се прилага за лица, които не пребивават в ЕС, не са граждани на държава членка на 
ЕС и които имат съответни симптоми или са били изложени в особена степен на риск 
от заразяване и се считат за заплаха за общественото здраве. Всяко решение за 



 

  

                                                                                                                       

отказ за влизане трябва да бъде пропорционално и недискриминационно. При 
определянето дали даден пътуващ представлява такъв риск граничните служители 
се приканват да се консултират с насоките на Европейския център за профилактика и 
контрол върху заболяванията, публикувани тук. 

 Изключения: гражданите на всички държави — членки на ЕС, и асоциираните към 
Шенген държави, както и членовете на техните семейства, а също и гражданите на 
трети държави, дългосрочно пребиваващи в ЕС, са освободени от временното 
ограничение на пътувания с цел завръщане у дома. Гражданите на Сан Марино, 
Андора, Монако и Ватикана/Светия престол следва да се считат за граждани на 
държави членки, за да им се даде възможност да се завърнат по домовете си. Някои 
работници от държави извън ЕС, като например здравните специалисти, 
пограничните работници и сезонните селскостопански работници, също са 
освободени от ограничението. 

 Сигурност: по отношение на пътуващите, на които е разрешено влизане, граничните 
органи следва строго да прилагат Кодекса на шенгенските граници. Те следва да 
проверяват автентичността на документите за пътуване, като националните органи 
трябва да налагат извършването на системни проверки в Шенгенската 
информационна система с цел защита срещу потенциални терористични заплахи или 
трансгранична престъпност. Паспортите на гражданите на трети държави трябва да 
се подпечатват. 

 Проверки при излизане: граничните органи следва да предоставят информация 
относно ограничението на пътувания и будещите безпокойство случаи следва да 
бъдат незабавно насочвани към съответните здравни служби. В случай че 
националните ресурси за граничен контрол са изчерпани, държавите членки могат да 
дадат приоритет на проверките при влизане пред проверките при излизане, 
доколкото това е възможно, без да се засягат националните санитарни мерки. 

Транзит и репатриране  

Държавите членки трябва да улесняват по-нататъшното транзитно преминаване на 
гражданите на всички държави — членки ЕС, и на асоциираните към Шенген държави и на 
членовете на техните семейства, независимо от тяхното гражданство, както и на гражданите 
на трети държави, притежаващи разрешение за пребиваване, и на лицата на тяхна 
издръжка, които се завръщат в държавата членка, чиито граждани са или в която 
пребивават. 

Гражданите на Сърбия, Северна Македония, Черна гора и Турция следва да бъдат 
третирани по същия начин, когато бъдат репатрирани по линия на Механизма за гражданска 
защита на Съюза, тъй като те са държави, участващи в Механизма. 

Заявления за виза и просрочване на разрешение за пребиваване 

Консулствата на държавите членки следва да останат отворени и да гарантират минимални 
услуги за обработване на заявленията за виза от пътуващи, освободени от временните 
ограничения на пътувания. 

Пътуващи, които не са граждани на ЕС и които поради ограниченията за пътуване трябва да 
останат в ЕС за по-дълъг период от този, за който са получили разрешение, не следва да 
бъдат санкционирани. За пътуващи, които понастоящем се намират в Шенгенското 
пространство с виза за краткосрочно пребиваване и са принудени да останат по-дълго от 
разрешения с тази виза срок, държавите членки могат да удължат визата до максимален 
престой от 90 дни за всеки период от 180 дни. Освен това държавите членки следва да 
издадат виза за дългосрочно пребиваване или разрешение за временно пребиваване на 

https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/covid-19-public-health-management-contact-novel-coronavirus-cases-EU.pdf


 

  

                                                                                                                       

притежателите на виза за краткосрочно пребиваване и на лицата, които пътуват без виза, 
принудени да останат за срок по-дълъг от 90 дни за всеки период от 180 дни. 

Държавите членки се насърчават също така да не налагат санкции на пътуващите, които не 
са граждани на ЕС и които поради ограничения за пътуване няма да могат да напуснат 
навреме. Просрочването на разрешение за пребиваване, свързано с ограниченията на 
пътуванията, не следва да се взема предвид при обработването на бъдещи заявления за 
виза. 

За повече информация  

Указание Търсене на налични преводи за тази връзкаEN•••относно прилагането на 
временното ограничение на неналожителните пътувания до ЕС, относно улесняването на 
режима за транзитно преминаване с цел репатриране на граждани на ЕС и относно 
последиците за визовата политика 

Съвместно изявление на членовете на Европейския съвет, 26 март 2020 г. 

 

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ПРЕДСТАВЯ ПРАКТИЧЕСКИ НАСОКИ ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА 
СВОБОДОТО ДВИЖЕНИЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ОТ КРИТИЧНО ЗНАЧЕНИЕ 

На 30 март Европейската комисия издаде нови 
практически съвети, за да се гарантира, че 
мобилните работници в рамките на ЕС, и по-
специално онези, които упражняват критични 
професии в борбата с пандемията от 
коронавируса, могат да стигнат до своето работно 
място.  

Това включва работещите в секторите на 
здравеопазването и храните, както и на други основни 
услуги, като грижите за деца, грижите за възрастни хора и служителите, които са от критично 
значение за предоставянето на комунални услуги, без обаче да се ограничава до тях. 
Заедно с Указанието относно временното ограничение на неналожителните пътувания до 
ЕС, което също се публикува днес, тези практически съвети се издават в отговор на 
исканията, отправени от лидерите на ЕС на 26 март, и имат за цел да се намери решение на 
практическите затруднения на гражданите и дружествата, засегнати от мерките, предприети 
за ограничаване на разпространението на коронавируса, както и на националните органи, 
изпълняващи мерките. 

Въпреки че е разбираемо, че държавите членки са въвели контрол по вътрешните граници, 
за да ограничат разпространението на коронавируса, е наложително работниците от 
критично значение да могат да стигат до местоназначението си без забавяне. 

Никола Шмит, комисарят, отговарящ за работните места и социалните права, заяви: Хиляди 
жени и мъже, които работят усилено за нашата сигурност и здраве и за да имаме храна на 
масата си, трябва да прекосяват границите на ЕС, за да отидат на работа. Наша колективна 
отговорност е да гарантираме те да не срещат спънки при движението си, като 
същевременно вземем всички възможни предпазни мерки за избягване на по-нататъшно 
разпространение на пандемията. 

В публикуваните насоки се определят видовете работници, упражняващи критични 
професии, за които се счита, че е особено важно да продължат да се движат свободно в ЕС. 
Посоченият в насоките списък не е изчерпателен. Сред примерите за такива работници са: 
приложните специалисти в областта на здравеопазването, персоналът, грижещ се за деца и 
стари хора, учените в сектори, свързани със здравеопазването, хората, необходими за 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20200330_c-2020-2050-report_en.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/43076/26-vc-euco-statement-en.pdf


 

  

                                                                                                                       

инсталиране на медицински изделия от критично значение, пожарникарите и полицейските 
служители, транспортните работници, както и лицата, работещи в сектора на храните. 
Комисията приканва настоятелно държавите членки да въведат специални необременяващи 
и бързи процедури, за да се гарантира безпроблемното преминаване на такива погранични 
работници, в това число и пропорционален здравен скрининг. 

Наред с определянето на тези специфични категории работници, в насоките се пояснява 
също така, че държавите членки следва да позволяват на пограничните работници като 
цяло да продължават да пресичат границите, ако работата в съответния сектор е все още 
разрешена в приемащата държава членка.Държавите членки следва да третират 
трансграничните работници така, както третират националните си работници. 

Що се отнася до сезонните работници, особено в сектора на селското стопанство, 
държавите членки се приканват да обменят информация относно различните си нужди на 
техническо равнище и да въведат специални процедури за гарантиране на 
безпрепятственото преминаване на такива работници, за да се отговори на породения от 
кризата недостиг на работна ръка. При определени обстоятелства сезонните работници в 
селското стопанство изпълняват критични функции за събирането на реколтата, посевните 
дейности и отглеждането на посевите. В такава ситуация държавите членки следва да 
третират тези лица като работници от критично значение и да уведомяват работодателите, 
че е необходимо да осигуряват подходяща защита на здравето и безопасността. 

Новите насоки допълват приетите неотдавна Насоки за мерки за управление на границите с 
цел опазване на здравето и гарантиране на наличността на стоки и основни услуги, както 
и Указанието относно временното ограничение на неналожителните пътувания до ЕС, което 
също беше представено днес. 

Съвместно с държавите членки Комисията ще продължи да набелязва най-добрите 
практики, които могат да бъдат въведени във всички държави членки, така че да се даде 
възможност на работещите да упражняват своите критични професии, без да срещат 
ненужни спънки. 

Контекст 

Пандемията от коронавируса доведе до въвеждането на безпрецедентни мерки във всички 
държави — членки на ЕС, включително въвеждането отново на проверки по вътрешните 
граници. 

Пограничните работници, командированите работници и сезонните работници живеят в една 
държава на ЕС, но работят в друга. Много от тях са от критично значение за приемащите 
държави членки, например за системата на здравеопазването, за предоставянето на други 
основни услуги, включително за инсталирането и поддръжката на медицинско оборудване и 
инфраструктура, или за гарантирането на доставките на стоки от първа необходимост. Ето 
защо установяването на координиран подход на равнище ЕС е от ключово значение. 

На 26 март държавните и правителствените ръководители заявиха: „Със съдействието на 
Комисията в спешен порядък ще разгледаме оставащите проблеми по отношение на 
гражданите на ЕС, които са блокирани по вътрешните граници на ЕС и са възпрепятствани 
да се завърнат в държавите си, както и на трансграничните и сезонните работници, които 
трябва да са в състояние да продължат основните си дейности, като същевременно се 
избягва по-нататъшното разпространение на вируса“. Представените днес насоки са 
непосредственият отговор на Комисията на този призив, наред с Указанието относно 
временното ограничение на неналожителните пътувания до ЕС, което се отнася и за 
репатрирането на граждани на ЕС. 

За повече информация 

Уебсайт за информация във връзка с коронавируса 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_510
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_510
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20200327_c-2020-2050-report.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20200327_c-2020-2050-report.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20200327_c-2020-2050-report.pdf
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_bg


 

  

                                                                                                                       

ОБЩА ПОЗИЦИЯ НА ЕК, КЗК И НАЦИОНАЛНИТЕ ОРГАНИ ПО КОНКУРЕНЦИЯ ОТНОСНО 
ПРИЛАГАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ АНТИТРЪСТОВИ ПРАВИЛА В УСЛОВИЯТА НА 

ИЗВЪНРЕДНАТА СИТУАЦИЯ ПРИЧИНЕНА ОТ КОРОНАВИРУС 

 

По предложение на EK органите по конкуренция 
излязоха със съвместно изявление на Европейската 
мрежа по конкуренция по приложението на правото на 
конкуренция в условията на кризата, предизвикана от 
COVID-19, което гласи следното: 
•    Европейската мрежа по конкуренция е напълно 
наясно със социалните и икономическите последици, 
предизвикани от бързото разпространение на 
епидемията от COVID-19 в Европейския съюз (ЕС) и 
Европейското икономическо пространство (ЕИП). 

•    Различните инструменти на конкурентното право на ЕС / ЕИП имат механизми, които да 
отчитат, когато е подходящо и необходимо, пазарното и икономическото развитие. 
Правилата за конкуренция гарантират равнопоставеност между компаниите. Тази цел 
остава актуална и в период, когато компаниите и икономиката като цяло страдат от кризисни 
условия. 
•    Европейската мрежа по конкуренция разбира, че тази извънредна ситуация може да 
предизвика необходимостта компаниите да си сътрудничат, за да гарантират доставките и 
справедливото разпределение на оскъдните продукти на всички потребители. При 
настоящите обстоятелства Европейската мрежа по конкуренция няма да се намесва активно 
срещу необходимите временни мерки, предприети с цел да се предотврати недостиг на 
доставките. 
•    Отчитайки настоящите обстоятелства, такива мерки е малко вероятно да бъдат 
проблематични, тъй като те или не биха представлявали ограничение на конкуренцията 
съгласно член 101 от Договора за функциониране на ЕС /чл. 53 от Споразумението за ЕИП, 
или биха генерирали положителни ефекти, които най-вероятно биха надвишили такова 
ограничение. Ако компаниите се колебаят относно съвместимостта на подобни инициативи 
за сътрудничество с правото на ЕС в областта на конкуренцията, те могат да се обърнат към 
Европейската комисия, Надзорния орган на ЕАСТ или съответния национален орган за 
конкуренция по всяко време за неофициални насоки. 
•    В същото време е от изключителна важност да се гарантира, че продуктите, считани за 
съществени за защита на здравето на потребителите в настоящата ситуация (например 
маски за лице и дезинфекциращи продукти), се предлагат на конкурентни цени. 
Европейската мрежа по конкуренция няма да се поколебае да предприеме действия срещу 
компании, които се възползват от настоящата ситуация, за да картелизират пазара или да 
злоупотребяват с господстващото си положение. 

•    В този контекст Европейската мрежа по конкуренция би искала да посочи, че 
съществуващите правила позволяват на производителите да определят максимални цени за 
своите продукти. Последното може да се окаже полезно за ограничаване на неоправданото 
увеличение на цените при тяхната дистрибуция. 

Оригиналният текст на позицията на националните органи по конкуренция в ЕС е достъпен 
на адрес: https://ec.europa.eu/competition/antitrust/news.html 
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НОВИНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ 

 

 
 

 
ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ ОДОБРЯВА СПЕШНИ МЕРКИ ЗА СПРАВЯНЕ С 

КРИЗАТА  COVID-19 
 

По-малко от две седмици след като Комисията 
представи предложенията си, спешните мерки в 
подкрепа на хората и предприятията за справяне с 
кризата бяха гласувани в пленарна зала. 

Одобрените предложения са: 

 Инвестиционна инициатива в отговор на 
коронавируса. Тези мерки имат за цел да 
насочат възможно най-бързо 37 милиарда евро 
от наличните фондове на ЕС към гражданите, 
регионите и държавите, които са най-силно засегнати от пандемията от 
коронавируса. Фондовете ще бъдат насочени към здравните системи, малките и 
средни предприятия, пазарите на труда и други уязвими сектори от икономиките на 
държавите членки на ЕС. Предложението беше прието с 683 гласа „за“, 1 гласа 
„против“ и 4 „въздържал се“. 

 Разширяване на обхвата на фонд „Солидарност“, с оглед използването му при 
извънредни ситуации свързани с общественото здраве. Мерките ще осигурят до 800 
милиона евро за европейските страни през 2020 г. Операциите, които ще отговарят 
на условията на финансиране от Фонда, вече ще включват извънредни ситуации в 
областта на общественото здравеопазване, включително медицинска помощ, както и 
мерки за предотвратяване, наблюдение или контрол на разпространението на 
болестите. Предложението беше прието с 671 гласа „за“, 3 гласа „против“ и 14 
„въздържал се“. 

 Временно суспендиране на правилата на ЕС за летищните слотове. Това ще 
предотврати оперирането на празни полети от въздушните превозвачи по време на 
пандемията. Това временно суспендиране означава, че авиокомпаниите няма да 
бъдат задължени да използват слотовете си за излитане и кацане, за да ги запазят 
през съответния период на следващата година. Така нареченото правило „използваш 
или губиш“ ще бъде отменено през целия летен период, от 29 март до 24 октомври 
2020 г. Предложението беше прието с 686 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 2 „въздържал 
се“. 

Следващи стъпки 

Съветът на ЕС трябва официално да одобри позицията на Парламента. Приетите мерки ще 
влязат в сила щом бъдат публикувани в следващите дни в Официалния вестник на 
Европейския съюз. 

 
 

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 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0113
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0113
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0114
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0111

