
 

  

                                                                                                                       

 

ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН "БИЗНЕС ПАНОРАМА" 

ИНФОРМАЦИЯ В ПОМОЩ НА БИЗНЕСА - МАЛКИ И 

СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ЗЕМЕДЕЛСКИ 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

 

  Септември  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 

 Стартира прием по процедура BG16RFOP002-2.083 „Ваучерна схема за 

предоставяне на услуги за Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) на 

МСП“ 

 Възможност  за присъединяване към EURES мрежата в България  

 Преводи на добри международни практики за борба с КОВИД-19 в работна среда  

 Данните от осигурителите при изплащане на парични обезщетения от НОИ вече се 

декларират само по електронен път  

 Министерството на правосъдието предлага промени в закона за регистър БУЛСТАТ 

 

 АКТУАЛНИ НОВИНИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ ЗЕМЕДЕЛСКИЯ СЕКТОР И 

ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

 С помощ от 56,6 млн. лв. ще се подобри ликвидността на земеделски стопанства 

 40 млн. лева за инвестиционни кредити предоставя ДФЗ 

 До 30 септември се удължава срокът за прием по схемата за инвестиции в 

кланиците 

 

 НОВИНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

                                                                                                                       

ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОДКРЕПА НА БИЗНЕСА 

 

1. Брокерско събитие:"Essentially Greek” products Virtual Matchmaking 

Event  

 

Дата:  05 - 07 октомври 2020 

Място: Атина, Гърция 

 

Фокусът на събитието е върху  следните сектори:   

 Храни и напитки;  

 Здравословна храна. 

       За повече информация тук. 

 

2. Брокерско събитие::ONLINE B2B matchmaking event Contact-Contract 

2020 – Virtual 

 

Дата:  05  – 07 октомври 2020 г. 

Място: Бърно, Чехия 

 

Фокусът на събитието е върху  следните сектори:   

 Индустриално производство, материали и транспорт; 

 Измервания и стандарти.  

           За повече информация тук. 

 

3. Брокерско събитие:Photonics4Agrifood – Virtual Workshop & Brokerage 

Event 

 

Дата:  05 – 07 октомври 2020 г. 

Място: Милано, Италия 

 

Фокусът на събитието е върху  следните сектори:   

 ИТ и телематични приложния; 

 Селскостопански машини и технологии; 

 Обработка на храни; 

 Хранителни технологии. 

 

За повече информация тук. 

 

 

 

 

 

https://hellenic-food-beverages.b2match.io/
https://cc-msv-2020.b2match.io/
https://cc-msv-2020.b2match.io/
https://photonics4agrifood.b2match.io/
https://photonics4agrifood.b2match.io/


 

  

                                                                                                                       

 

4. Брокерско събитие:Sustainability and Circular Economy for Food Technology 

B2B 

 

Дата:  08 октомври 2020 г. 

Място: Торино, Италия 

 

Фокусът на събитието е върху  следните сектори:   

 Агроекология; Биоразнообразие;  

 Устойчиво земеделие; Прецизно земеделие; 

 Градско Селско Стопанство; 

 Ефективно и устойчиво производство на храни;  

 Възстановяване и валоризация на странични продукти от хранително-

вкусовата промишленост;  Устойчиво опаковане; 

 Регенерация на почвата;  

 Намаляване на хранителните отпадъци и загуби; 

 Системи за мониторинг на циркулацията;  Интелигентно етикетиране. 

За повече информация тук. 

 

5. Брокерско събитие: Marketplace Austria Food 2020 

 

Дата:  14 октомври 2020 г. 

Място: Виена, Австрия 

 

Фокусът на събитието е върху следните сектори:     

 Храни и напитки. 

За повече информация   тук. 

 

6, Брокерско събитие:  SEEmeet Slovenia 2020 

 

Дата:  21 - 22 октомври 2020 г. 

Място: Марибор, Словения 

 

   Фокусът на събитието е върху следните сектори:     

 Електроника, ИТ и Телеком; 

 Енергия; 

 Агрохранителна промишленост  

        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://gusto2020.b2match.io/
https://gusto2020.b2match.io/
https://food2020.b2match.io/
https://food2020.b2match.io/
https://seemeet2020.b2match.io/
https://seemeet2020.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. АВСТРИЯ   BRAT20200811001 

Производител на плоскости и повърхности, произведени от изсушени естествени 

материали, търси доставчици на необработени и изсушени растения, които се 

произвеждат без използване на пестициди. 

 

2. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ  BRUK20200617001 

Производител на индустриални вентилатори търси подизпълнител, на когото да възложи 

част от производството си. 

 

3. ЛИТВА  BRLT20200527001 

Фирма търси производители на висококачествени опаковани хранителни продукти - 

маслини, масла, консервирани зеленчуци, конфитюри, кремове, сосове, подправки, 

сушени месни продукти, бисквити, крекери, тестени изделия, сирена, оцет и други 

подобни. 

 

4. НИДЕРЛАНДИЯ   BRNL20200803001 

Производител на голям асортимент месни продукти търси подизпълнител, на когото да 

възложи производство и опаковане на печен бекон 

 

5. ТУРЦИЯ BRTR20200717001 

Фирма търси доставчици на бял мрамор 

 

6. ХЪРВАТИЯ BRHR20200803001 

Производител и дистрибутор на натурални продукти търси производители на супер 

храни. 

 

7. МОЛДОВА BRMD20200721001 

Строителна фирма търси доставчици и производители на суровини - поцинкована 

стомана,  валцувана стомана, телени пръти, аксесоари за оградни системи (колела за 

врати, панти, декоративни елементи). 

 

8. НИДЕРЛАНДИЯ BRNL20200721001 

Дизайнерска фирма търси производител на палатки с цел възлагане на производство 

със специфичен дизайн и параметри. 

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 

 

СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.083 „ВАУЧЕРНА СХЕМА ЗА 
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ 

ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) НА МСП“ 

Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП", 
Инвестиционен приоритет 2.2 

„Капацитет за растеж на МСП" на ОПИК 2014-2020 г.“ 

 

 

 

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия към 

министъра на икономиката на Република България, кани желаещите да кандидатстват 

по процедура BG16RFOP002-2.083 „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за 

информационни и комуникационни технологии (ИКТ) на МСП“ по проект с № 

BG16RFOP002-2.015-0002 „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за 

информационни и комуникационни технологии (ИКТ услуги) на микро, малки и средни 

предприятия (МСП)“ по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на 

МСП", Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП" на ОПИК 2014-2020, 

финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

Цел на схемата 

Основна цел на ваучерната схема е повишаване капацитета на микро, малките и 

средните предприятия (МСП) за конкурентен и устойчив на динамично развиващите се 

пазари бизнес, чрез предоставяне на услуги, свързани с използването на 

информационни и комуникационни технологии (ИКТ), чрез пилотно прилагане на 

ваучерна схема от ИАНМСП, от където следват и двете й специфични цели: 

 Улесняване достъпа на МСП до цифрово ноу-хау и технологии чрез 

предоставяне на стимули за свързване с доставчиците на услуги в областта на 

ИКТ, посредством ваучерната схема, което ще доведе до подобряване 

използването на информационните и комуникационни технологии от страна на 

МСП. Специфичната цел е насочена към насърчаване използването на нови, 

базирани на ИКТ бизнес модели и активизиране цифровизацията на МСП, което 

да допринесе за развитието на бизнеса им и повишаване 

конкурентоспособността им; 



 

  

                                                                                                                       

 Определяне на максимално прозрачни условия за участие във ваучерната схема 

и предоставяне на равни възможности за МСП, функциониращи в различните 

групи сектори на икономическа дейност, съгласно тяхната технологична 

интензивност, определени в Националната стратегия за насърчаване на МСП 

2014-2020 г., като високотехнологични и средно високотехнологични промишлени 

производства; нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени 

производства и интензивни на знание услуги чрез специално разработена 

методика за класиране на получените проектни предложения по ваучерната 

схема. Специфичната цел е насочена към подкрепа на разнородни МСП и 

съответно подкрепа на трансфера на ИКТ услуги към тях, в съответствие с 

приоритетните сектори и икономически дейности, определени в НСНМСП 2014-

2020 г. 

Бюджет на схемата 

Безвъзмездна финансова помощ -  9 180 000,00 лв. 

Очаквани Резултати 

Очакваният резултат е минимум 450 предприятия да получат ваучери за ИКТ услуги, от 

доставчици включени в Списъка на доброволно участващите доставчици, доказали 

капацитета си да извършват услуги за въвеждане и използване на ИКТ. 

Срокове 

Срок за подаване на проектни предложения – 1 месец (от 10:30 часа на 31.08.2020 г. 

до 16:30 часа на 30.09.2020 г.) 

Срока на изпълнение на проекта на МСП – не повече от 9 месеца от датата на издаване 

на ваучера. 

Допустимост на кандидатите 

Допустими по схемата са кандидати, които отговарят на следните критерии: 

 да са регистрирани в България търговци по смисъла на Търговския закон; 

 да са микро, малко или средно предприятие по смисъла на Закона за малките и 

средни предприятия (представят Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 

от ЗМСП – попълнена по образец) и да не са предприятие (и на ниво група) в 

затруднено положение; 

 да не попадат в забранителните режими на Регламент на Комисията (ЕС) № 

651/2014 от 17 юни 2014 година, Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 

декември 2013 г., Регламент (ЕС) № 1301/2013 на Европейския парламент и на 

Съвета, Закон за управление на средствата от Европейките структурни и 

инвестиционни фондове; 

 да развиват своята основна икономическа дейност в една от групите дейности, 

определени в Националната стратегия за насърчаване на МСП 2014-2020 като 

високотехнологични, средно високотехнологични, нискотехнологични и средно 



 

  

                                                                                                                       

нискотехнологични промишлени производства или интензивни на знание услуги, 

както следва: 

 - Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства: 

С20 „Производство на химични продукти“; C21 „Производството на лекарствени 

вещества и продукти“; C26 „Производството на компютърна и комуникационна техника, 

електронни и оптични продукти“; С27 „Производство на електрически съоръжения“; С28 

„Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“; С29 

„Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“; С30 „Производство на 

превозни средства, без автомобили“. 

 - Интензивни на знание услуги: 

J58 „Издателска дейност“; J59 „Производството на филми и телевизионни предавания, 

звукозаписване и издаване на музика“; J60 „Радио- и телевизионна дейност“; J61 

„Далекосъобщения“; J62 „Дейности в областта на информационните технологии“; J63 

„Информационни услуги“; М72 „Научноизследователска и развойна дейност“. 

 - Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства: 

С10 „Производство на хранителни продукти“; С11 „Производство на напитки“; С13 

„Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“; С14 „Производство на 

облекло“; С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от 

обработени кожи без косъм“; С16 „Производство на дървен материал и изделия от 

дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за 

плетене“; С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“; С18 

„Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“; С19 „Производство на кокс 

и рафинирани нефтопродукти“; С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“; 

С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“; С24 

„Производство на основни метали“; С25 „Производство на метални изделия, без машини 

и оборудване“; С31 „Производство на мебели“; С32 „Производство, некласифицирано 

другаде“; С33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“. 

Кандидат за получаване на ваучер по настоящата ваучерна схема може да бъде само 

отделното предприятие. Не се допускат за финансиране съвместни проекти, в които 

участват и партньори. 

Допустимост на разходите 

Допустимите разходи са в съответствие с дейностите и са само за услуги, без доставка 

на хардуер. 

Повече информация тук  

Източник: https://www.eufunds.bg/ 

 

 

https://www.eufunds.bg/bg/opic/node/5525
https://www.eufunds.bg/


 

  

                                                                                                                       

ВЪЗМОЖНОСТ  ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ EURES МРЕЖАТА В БЪЛГАРИЯ  

 

По този начин се разширява партньорският кръг, който предоставя богатия каталог от 

EURES услуги в областта на трудовата мобилност и който участва в обмена на работни 

места и профили на търсещи работа лица. 

Значителни са ползите и перспективите пред потенциалните EURES членове. Те са 

свързани с това, че: 

  ЕURES, чрез своята платформа, дава на своите партньори и членове достъп до 

огромен масив данни със свободни работни места и профили на търсещи работа 

лица на територията на ЕС, ЕИП и Конфедерация Швейцария; 

 ЕURES сътрудничи с мрежа от експерти в сферата на трудовата мобилност на 

територията на ЕС и ЕИП; 

 ЕURES осигурява достъп до развита техническа инфраструктура, която включва 

ползване на електронни (ICT) инструменти; 

 ЕURES предоставя специализирани EURES обучения, организирани от водещи 

обучителни компании под ръководството на ЕК; 

 ЕURES предоставя достъп до проекти, свързани с трансгранично сътрудничество 

в сферата на трудовата мобилност; 

 ЕURES осигурява общо подпомагане и съдействие от Националния 

координационен офис; 

 EURES мрежата създава условия за дългосрочно сътрудничество в регионални 

структури, установени в трансгранични региони между: регионалните, местните 

или националните служби по заетост; социалните партньори и други участници 

от държави членки. 

Подробна информация относно начина на кандидатстване и изискванията за 

присъединяване към EURES мрежата можете да откриете на интернет страницата на 

Агенция по заетостта: https://www.az.government.bg/pages/nacionalna-eures-mreja/. А 

основна информация за организациите, които вече са се присъединили, можете да 

видите в секцията на сайта www.eures.bg - „Членове и партньори”. 

https://www.az.government.bg/pages/nacionalna-eures-mreja/
https://www.az.government.bg/pages/nacionalna-eures-mreja/
http://www.eures.bg/


 

  

                                                                                                                       

ПРЕВОДИ НА ДОБРИ МЕЖДУНАРОДНИ ПРАКТИКИ ЗА БОРБА С КОВИД-19 В 

РАБОТНА СРЕДА  

 

Част от добрите практики за борба с КОВИД-19 в различни браншове, които са 

публикувани в Насоките на ЕС за адаптиране на работните места и защита на 

работещите при завръщане на работа, са преведени на български език благодарение на 

осигурено по предложение на Инспекцията по труда финансиране от Фонд „Условия на 

труд“. 

Преводите са достъпни в сайта на Инспекцията, в специално създадената рубрика “В 

помощ на работодатели и работещи в извънредна ситуация".  

Всички добри практики на съответните езици могат да бъдат намерени в приложението 

към Насоките на ЕС, публикувани на сайта на Министерството на труда и социалната 

политика. 

Инспекцията по труда напомня на работодателите и за възможността да използват 

интерактивния инструмент за онлайн оценка на риска от разпространение на КОВИД-19. 

Той е свободно достъпен, само срещу регистрация, през OiRA платформата на 

Европейската агенция за безопасност и здраве при работа. ИА ГИТ заяви превод на 

инструмента на български език, а служители на Агенцията го адаптираха съгласно 

българското законодателсто. 

На специализираната платформа са публикувани множество интерактивни инструменти 

за онлайн оценка на риска в различни сектори и икономически дейности, предназначени 

за подкрепа основно на микро- и малките предприятия. Най-много - 41 бр. инструменти, 

са разработени от България. Помощник-инспектори, назначени по проект „Оптимизация 

и иновации в ИА ГИТ“ във всяка Дирекция „Инспекция по труда“, могат да демонстрират 

на работодателите  или на техни представители функционалностите на инструментите. 

Проектът е финансиран по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 

(ОПРЧР), съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд. 

 

Източник:Главна инспекция по труда 

 

 

http://www.gli.government.bg/page.php?c=231
http://www.gli.government.bg/page.php?c=231
https://www.mlsp.government.bg/uploads/7/trud/usloviya-na-trud/eu-guidance-covid-19-bg1.pdf
https://www.mlsp.government.bg/uploads/7/trud/usloviya-na-trud/eu-guidance-covid-19-bg1.pdf
https://oiraproject.eu/bg/oira-tools


 

  

                                                                                                                       

ДАННИТЕ ОТ ОСИГУРИТЕЛИТЕ ПРИ ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ОТ 

НОИ ВЕЧЕ СЕ ДЕКЛАРИРАТ САМО ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ 

 

От 18 август 2020 г. влизат в сила измененията 

и допълненията в Наредбата за паричните 

обезщетения и помощи от държавното 

обществено осигуряване (НПОПДОО), които са 

свързани с начина на подаване на 

необходимите документи за изплащане на 

парични обезщетения и помощи от ДОО. 

Удостоверенията за деклариране на данни и 

обстоятелства от осигурителите и 

самоосигуряващите се лица във връзка с изплащане на паричните обезщетения при 

болест, майчинство и осиновяване на дете (приложения №9, 10 и 11 към наредбата) ще 

се подават в Националния осигурителен институт (НОИ) само по електронен път чрез 

използване на квалифициран електронен подпис (КЕП) на подателя. 

От същата дата упълномощителите, притежаващи КЕП, ще могат по електронен път, 

чрез формата за контакт с НОИ с достъп до персонални данни (с ЕГН/ЛНЧ и с КЕП), да 

подават заявление приложение №13 към НПОПДОО. Тя е достъпна чрез рубрика „Е-

услуги/Административни услуги“, където, след избор на съответното териториално 

поделение на НОИ, в което ще се подават документите за изплащане на парично 

обезщетение, се посочва меню „Въпроси, сигнали и жалби/Форма за контакт с НОИ – с 

достъп до персонални данни“. 

Лицата, чиито трудови договори са прекратени поради ликвидация или прекратяване на 

осигурителя или служебно от Главната инспекция по труда, вече имат възможност да 

подават необходимите документи (заявление приложение №15) в НОИ по електронен 

път отново чрез формата за контакт с НОИ с достъп до персонални данни (с ЕГН/ЛНЧ и 

ПИК, издаден от НОИ, или с КЕП), като изберат териториално поделение на НОИ по 

постоянен или настоящ адрес. 

По същия начин могат да се подават и необходимите документи за изплащане на 

парична помощ при смърт на осигуреното лице (заявление-декларация приложение 

№17) и неполучените от починало лице парични обезщетения и помощи (заявление-

декларация приложение №18). 

Няма промяна в срока за подаване на документите, както и в начина на изчисляване и 

изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено 

осигуряване. 

Източник: НОИ 

 

 

https://serviceseprocess.nssi.bg/services.aspx
https://serviceseprocess.nssi.bg/services.aspx


 

  

                                                                                                                       

МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО ПРЕДЛАГА ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА 

РЕГИСТЪР БУЛСТАТ 

 

 

 

 

Министерството на правосъдието предлага редица промени в Закона за регистър 

БУЛСТАТ (ЗРБ), които ще доведат до по-добра защита на личните данни на 

физическите лица, регистрирани по БУЛСТАТ. 

Промяната е обусловена от необходимостта от адаптиране и съобразяване на някои 

разпоредби в ЗРБ в съответствие с принципите, свързани с обработването на личните 

данни, заложени в Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 

27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с 

обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за 

отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните). 

В момента кодът по БУЛСТАТ на физическите лица, упражняващи свободна професия 

или занаятчийска дейност, и на другите физически лица - осигурители, е 10-значен и 

съвпада с единния граждански номер (ЕГН), съответно с личния номер на чужденец 

(ЛНЧ), които представляват лични данни по смисъла на Общия регламент относно 

защитата на данните. Затова се предлага преобразуване на кода по БУЛСТАТ за 

физическите лица от 10-значен на 9-значен. Въз основа на направено предварително 

проучване от Агенцията по вписванията се предвижда преминаването от регистрация по 

код, съвпадащ с ЕГН, към регистрация по друг ЕИК номер да стане автоматизирано в 

рамките на преходен период от четиринадесет месеца. 

Тези изменения ще подобрят правната сигурност в търговския оборот чрез 

осигуряването на защита на личните данни на физическите лица при тяхното 

обработване - осигуряване на законосъобразно, добросъвестно и прозрачно 

обработване на данните. 

 

 

 

https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163322
https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163322


 

  

                                                                                                                       

 

С ПОМОЩ ОТ 56,6 МЛН. ЛВ. ЩЕ СЕ ПОДОБРИ ЛИКВИДНОСТТА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ 

СТОПАНСТВА 

С помощ от 56,6 млн. лв. ще се подобри 

ликвидността по кредити на земеделски стопани, 

отглеждащи едри и дребни преживни животни и 

картофопроизводители. Със средствата ще бъдат 

подпомогнати стопани, които са отсрочили 

кредитите си, предоставени от Държавен фонд 

„Земеделие“, и са в невъзможност да ги погасят в 

условията на пандемията от COVID 19. Това стана 

възможно след като Европейската комисия одобри нотификацията за прилагане 

държавна помощ. 

Съобразно разпоредбите сумата за един бенефициер не може да надвишава 100 000 

евро. Помощта е по Временната рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на 

икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19. 

Срокът за прилагане на помощта е до 31 декември 2020 г. 

Източник: Държавен фонд земеделие 

 

40 МЛН. ЛЕВА ЗА ИНВЕСТИЦИОННИ КРЕДИТИ ПРЕДОСТАВЯ ДФЗ 

  

 Държавен фонд „Земеделие“ 

предоставя  възможност за инвестиционно 

кредитиране на земеделските стопани със 

средства от националния бюджет в размер на 

40 млн. лева.  

Заеми ще се отпускат за проекти в три основни направления, свързани с 

инвестиции в сектор Земеделие – животновъдство, растениевъдство и 

техническо обезпечаване. В обхвата на схемата са включени дейности по 

създаване и оборудване на животновъдни ферми, закупуване на чистопородни, 

хибридни и стокови животни, създаване и възстановяване на трайни 

насаждения, закупуване на техника, оборудване и инвентар, използвани в 

селското стопанство и др. 

Сроковете за издължаване на кредита са съобразени с потребностите и 

възможностите на фермерите и са определени в зависимост от характера на 

АКТУАЛНИ НОВИНИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ ЗЕМЕДЕЛСКИЯ СЕКТОР И 

ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 



 

  

                                                                                                                       

инвестиционните разходи, като максималният срок за издължаване е до 114 

месеца. По отпусканите кредити е предоставена възможност за ползване на 

гратисен период по отношение на главницата по кредита, като в зависимост от 

вида на инвестицията максималният му срок може да достигне до 48 месеца, 

както и погасяване на кредита на неравномерни погасителни вноски, в 

съответствие с характера и сезонността на очакваните приходи. 

Кредитирането се извършва пряко от ДФЗ при годишен лихвен процент в размер 

на 3% или чрез рефинансиране на избрана от кандидата търговска банка, която 

има сключен договор с Фонда за рефинансиране по схемата, при годишен 

лихвен процент до 7%. Предоставянето на кредита може да се извършва 

еднократно или на траншове, в зависимост от нуждите на бенефициентите и 

инвестициите, включени в проекта. 

Сключването на договори за кредит се извършва след анализ на 

кредитоспособността на земеделския производител и неговата 

платежоготовност, оценка на риска и предлаганите обезпечения. По условията 

на сега действащата Кредитна схема за инвестиции в селското стопанство се 

предоставят само средства, които подлежат на пълно издължаване от страна на 

кредитополучателите, като не са включени грантови инструменти. 

Кредитната схема за инвестиции в селското стопанство и документите към нея 

са публикувани на интернет страницата на ДФЗ. 

Източник: Държавен фонд земеделие 

 

ДО 30 СЕПТЕМВРИ СЕ УДЪЛЖАВА СРОКЪТ ЗА ПРИЕМ ПО СХЕМАТА ЗА 

ИНВЕСТИЦИИ В КЛАНИЦИТЕ 

 

Срокът за прием по схемата за държавна помощ 

„Инвестиции за изграждане на кланични 

пунктове“ се удължава до 30 септември 2020 г. 

Животновъдите могат да подават документи в 

Областните дирекции на Държавен фонд 

„Земеделие“ по място на осъществяване на 

инвестицията по проекта. 

 

По схемата се възстановяват до 50% от извършените разходите за инвестиции, като 

максималният размер на помощта е в размер до 90 000 лева. Подпомагането се 

предоставя под формата на капиталова субсидия за покриване на част от разходите за 

изграждане на стационарни кланични пунктове и/или за закупуване на мобилни такива 

за добив и транжиране на месо от собствени едри преживни животни (млечно и 

https://www.dfz.bg/bg/darzhavni-pomoshti/kreditna-shema-za-investicii/


 

  

                                                                                                                       

НОВИНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ 

месодайно направление) и/или дребни преживни животни. Средствата ще се изплащат 

по банкова сметка на кандидата след доказване на целевото изпълнение на 

инвестицията. 

    Определеният бюджет на помощта за 2020 г. е сума в размер на 2 500 000 лв., който 

ще се разпределя до изчерпването му по реда на кандидатстване. 

   Целта на държавната помощ е да стимулира земеделските стопани да направят 

инвестиции за подобряване на общата производителност и устойчивост на стопанствата 

си и по-специално - да намалят производствените разходи или подобряване и 

пренасочване на производството. 

    Кандидати по схемата могат да бъдат земеделски стопани, регистрирани по реда на 

Наредба № 3 от 29 януари 1999 г. за период от най-малко 3 (три) години назад, считано 

от датата на кандидатстване, с дейност по отглеждане на ЕПЖ и/или ДПЖ, както и 

организации и групи производители, признати със заповед на министъра на 

земеделието, храните и горите. Указанията за прилагане на схемата за държавната 

помощ и документите към нея са публикувани на интернет страницата на ДФ 

„Земеделие“. 

 

Източник: Държавен фонд земеделие 

 

 

КОРОНАВИРУС: КОМИСИЯТА ПРЕДЛАГА ДА ПРЕДОСТАВИ 81,4 МИЛИАРДА ЕВРО 

ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА ЗА 15 ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ В РАМКИТЕ НА ИНСТРУМЕНТА 

SURE 

        

 

Европейската комисия представи на Съвета предложения за решения да бъде 

предоставена финансова подкрепа в размер на 81,4 милиарда евро на 15 държави 

членки в рамките на инструмента SURE. Инструментът SURE е съществен елемент от 

цялостната стратегия на ЕС за защита на гражданите и смекчаване на тежките 

социално-икономически последствия от пандемията от корона вирус. Това е една от 

трите мрежи за сигурност, одобрени от Европейския съвет за защита на работниците, 

предприятията и държавите. 

https://www.dfz.bg/bg/darzhavni-pomoshti/investicii-za-klanichni-punctove/
https://www.dfz.bg/bg/darzhavni-pomoshti/investicii-za-klanichni-punctove/


 

  

                                                                                                                       

След като Съветът одобри тези предложения, финансовата подкрепа ще бъде 

предоставена под формата на заеми, отпуснати при благоприятни условия от страна на 

ЕС за държавите членки. Тези заеми ще помагат на държавите членки да се справят с 

внезапните увеличения на публичните разходи за поддържане на заетостта. По-

конкретно те ще помогнат на държавите членки да покрият разходите, които са пряко 

свързани с финансирането на националните режими на работа при непълно работно 

време, и други подобни мерки, които са въвели в отговор на пандемията от коронавирус, 

по-специално по отношение на самостоятелно заетите лица. 

След консултации с държавите членки, поискали подкрепа, и след оценка на техните 

заявления, Комисията предлага на Съвета да одобри предоставянето на финансова 

подкрепа за: 

Белгия 7,8 милиарда евро 

България 511 милиона евро 

Чехия 2 милиарда евро 

Гърция 2,7 милиарда евро 

Испания 21,3 милиарда евро 

Хърватия 1 милиард евро 

Италия 27,4 милиарда евро 

Кипър 479 милиона евро 

Латвия 192 милиона евро 

Литва 602 милиона евро 

Малта 244 милиона евро 

Полша 11,2 милиарда евро 

Румъния 4 милиарда евро 

Словакия 631 милиона евро 

Словения 1,1 милиарда евро 

 

SURE може да осигури финансова подкрепа в общ размер до 100 милиарда евро за 

всички държави членки. Предложенията на Комисията до Съвета относно решения за 

предоставяне на финансова подкрепа възлизат на 81,4 милиарда евро и обхващат 15 

държави членки. Португалия и Унгария вече представиха официални заявления, които в 

момента се оценяват. Комисията очаква да представи предложение за предоставяне на 

подкрепа на Португалия и Унгария в скоро време. Държавите членки, които все още не 

са подали официални заявления, все още могат да направят това. 

Отпускането на заеми на държавите членки в рамките на инструмента SURE ще бъде 

подкрепено от система от доброволни гаранции от държавите членки. Комисията очаква 

процесът на финализиране от страна на държавите членки на споразуменията им за 

гаранция с Комисията да приключи много скоро. 



 

  

                                                                                                                       

 

За повече информация 

Предложения за Решение за изпълнение на Съвета 

Регламент за SURE 

Информационен документ: SURE — Подкрепа за държавите членки с цел защита на 

работещите и поддържане на заетостта 

Въпроси и отговори: Комисията предлага нов инструмент, наречен SURE 

Мерки във връзка с корона вируса 

 

В ЦЯЛА ЕВРОПА ЗАПОЧВАТ ДА СЕ ПРИЛАГАТ НОВИ ПРАВИЛА ЗА ПО-ЧИСТИ И 

ПО-БЕЗОПАСНИ АВТОМОБИЛИ. 

 

 

 

 

 

 

Регламентът на ЕС относно одобряването и надзора на пазара на моторни превозни 

средства  започна да се прилага от 01.09.2020 г.. Този регламент  приет  през май 

2018 г. обновява и укрепва значително предишната система за одобряване на типа и 

надзор на пазара. Той подобрява качеството и независимостта на одобряването на типа 

и изпитването на превозните средства, увеличава проверките на автомобилите, които 

вече са на пазара на ЕС, и укрепва цялостната система чрез засилен европейски 

надзор. 

Тиери Бретон, комисар по въпросите на вътрешния пазар, заяви: „Европейците с 

основание очакват да разполагат с най-чистите и безопасни автомобили. Това 

предполага най-строг контрол на автомобилите, които се предлагат на пазара и се 

движат по нашите пътища. Необходимо е също така ефективно правоприлагане и 

надзор на европейско равнище. Затова отсега нататък Комисията ще може да извършва 

проверки на автомобилите, да задейства изтегляния от пазара в целия ЕС и да налага 

глоби в размер до 30 000 EUR на автомобил, когато се нарушава законът. Тези 

реформи допълват нашата работа за по-чиста и по-безопасна мобилност, която в 

контекста на предизвикателствата, свързани с кризата, изисква още по-ориентирани към 

бъдещето инвестиции в инфраструктура и иновации. Нашите усилия за възстановяване 

на доверието на потребителите, укрепване на единния пазар и подпомагане на 

дългосрочната жизнеспособност и глобалната конкурентоспособност на европейската 

автомобилна промишленост вървят ръка за ръка.“ 

Основните елементи на новите правила на ЕС са: 

 Независимост и качество на изпитването преди пускането на автомобил на 

пазара: техническите служби, извършващи изпитвания и инспекции на нови 

https://ec.europa.eu/info/publications/sure-commission-proposals-council-support-member-states_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0672&from=BG
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/sure_factsheet.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/sure_factsheet.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/qanda_20_572
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_bg
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0858&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0858&from=EN


 

  

                                                                                                                       

модели автомобили, ще бъдат подлагани на независим одит въз основа на 

строги критерии, за да получат и запазят предоставяния им от държавите членки 

статут. Националните органи по одобряването на типа вече подлежат на 

партньорски оценки, за да се гарантира, че съответните правила се прилагат 

стриктно в целия ЕС. 

 Проверки на вече пуснати на пазара автомобили: с новата рамка също така се 

подобряват проверките на превозните средства, които вече се предлагат на 

пазара и продават в местните представителства. Отсега нататък от държавите 

членки се изисква редовно да проверяват минимален брой автомобили и те вече 

са в състояние да предприемат предпазни мерки срещу превозни средства на 

своята територия, които не отговарят на изискванията, без да е необходимо да 

чакат органа, издал одобрението на типа, да предприеме действия. 

 Надзор на европейско равнище: в допълнение Комисията вече може да 

извършва проверки за съответствие на превозните средства в лаборатории или 

на пътя. В случаите, когато производителите нарушават законодателството в 

областта на одобряването на типа (например като използват измервателно-

коригиращи устройства или представят фалшиви декларации), Комисията може 

да разпореди изтегляне от пазара в целия ЕС и да наложи санкции на тези 

производители на стойност до 30 000 EUR на автомобил. До момента 

само националните органи, издали одобрение за конкретния тип автомобили, 

можеха да налагат такива мерки. 

От приемането на регламента през 2018 г. производителите на автомобили, агенциите 

за одобряване на типа и други заинтересовани страни работят непрестанно за 

прилагането на новите правила и за приспособяването към по-строгите изисквания. 

Комисията предостави допълнителни ресурси на Съвместния изследователски център 

(JRC), за да може той да поеме тази нова роля в наблюдението на пазара, като осигури 

необходимото финансиране за допълнителен персонал, оперативни разходи и 

изграждане на две нови лаборатории. JRC се възползва от две нови съвременни 

лаборатории за извършването на проверки. 

КОНТЕКСТ 

Одобряването на типа е процесът на удостоверяване, че дадено превозно средство 

отговаря на всички изисквания за пускане на пазара и за стриктна проверка на текущото 

съответствие на производителите с правото на ЕС, включително по отношение на 

пределните стойности за емисиите, предвидени в отделен регламент. 

Новите правила за одобряване на типа бяха предложени от Комисията през 2016 г. след 

скандала „Дизелгейт“ и бяха приети от Европейския парламент и от Съвета през 2018 г. 

Тази реформа е част от по-общата работа на Комисията за чист, устойчив и 

конкурентоспособен автомобилен сектор, както е посочено в съобщението на Комисията 

„Европа в движение“. Инициативите на Комисията включват стандарти за качеството на 

въздуха и за емисиите на CO2, подобряването на изпитванията за емисии от 

автомобили, както и подпомагането на производството на алтернативни горива и 

акумулатори и защитата на конкурентоспособността на европейската промишленост. 

 

https://ec.europa.eu/transport/modes/road/news/2018-05-17-europe-on-the-move-3_en
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-142687


 

  

                                                                                                                       

За повече информация 

Генерална дирекция „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“ 

Въпроси и отговори относно новите правила на ЕС за одобряване на типа за по-

безопасни и по-чисти автомобили 

 

ПРАВИЛА ЗА ПРОИЗХОД: ЕС ЩЕ ЗАСИЛИ ПРЕФЕРЕНЦИАЛНАТА ТЪРГОВИЯ С 

ДЪРЖАВИТЕ ОТ ПАНЕВРОСРЕДИЗЕМНОМОРСКИЯ РЕГИОН 

 

 
 

На 24 август, Европейската комисия прие пакет от предложения, който има за цел да 

се увеличи търговията между Европейския съюз и неговите съседи от 

паневросредиземноморския регион и по този начин да се допринесе за 

икономическото възстановяване след пандемията от коронавирус. Днешните 

предложения ще модернизират преференциалните търговски споразумения на ЕС с 

20 търговски партньори от този регион, като направят заложените в тях „правила за 

произход“ по-гъвкави и по-благоприятни за стопанската дейност. 

Чрез тези предложения се изменят двустранните споразумения на ЕС със следните 

държави: Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Швейцария, Фарьорските острови, 

Турция, Египет, Израел, Йордания, Ливан, Палестина, Грузия, Република Молдова, 

Украйна, Албания, Босна и Херцеговина, Северна Македония, Черна гора, Сърбия и 

Косово. 

По този повод комисарят по въпросите на икономиката 

Паоло Джентилони заяви: Ние трябва да правим всичко, което е по силите ни, за да 

улесняваме търговското и икономическото сътрудничество между ЕС и нашите 

съседи в евросредиземноморския регион и да насърчаваме регионалната 

интеграция. Така ще помогнем да се възстановят и държави като Ливан, като 

същевременно подкрепяме европейските предприятия при достъпа им до нови 

пазари. 

„Правила за произход“ са необходими при всяко търговско споразумение, защото те 

определят кои стоки може да се ползват от преференциално третиране. 

„Произходът“ е „икономическата националност“ на търгуваните стоки. Процедурите 

във връзка с произхода гарантират, че митническите органи са в състояние да 

проверят произхода на дадена стока, и дават възможност на предприятията да 

докажат произхода на своите стоки. Когато са изпълнени всички необходими 

изисквания, в зависимост от преференциалното тарифно третиране стоките с 

преференциален произход може да се внасят с по-ниски или дори с нулеви мита. 

https://ec.europa.eu/growth/sectors/automotive/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_20_1534
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_20_1534


 

  

                                                                                                                       

Днешните нови правила, които са плод на десетгодишни преговори, ще се прилагат 

заедно с правилата на Регионалната конвенция за паневросредиземноморските 

преференциални правила за произход до приключване на протичащото в момента 

преразглеждане на тази конвенция. 

 

Контекст 

Днешният пакет представлява крачка към модернизирането на Регионалната 

конвенция за паневросредиземноморските преференциални правила за произход. 

Той се състои от 21 предложения за решения на Съвета, които предвиждат в 

търговските споразумения на ЕС с повечето му съседи по-лесни за ползване 

правила за произход. През 2019 г. търговията с тези държави възлизаше на 677 

милиарда евро, което е почти половината от преференциалната търговия на ЕС. 

Благодарение на тези разпоредби продуктите ще се ползват по-лесно от търговски 

преференции, като например: 

 опростени правила за произход, специфични за отделните продукти — 

например премахване на кумулативните изисквания, по-добре адаптирани 

към нуждите на производството на ЕС прагове за местната добавена 

стойност, нова двойна трансформация при текстила; 

 повишени от 10 % на 15 % прагове на допустимите отклонения при 

материалите без произход; 

 въвеждане на „пълна“ кумулация, при която за повечето продукти 

производствените операции, необходими за придобиване на произход, може 

да се разделят между няколко държави; 

 възможност за възстановяване на мита (възстановяване на мита върху 

внесените компоненти) при повечето продукти, с цел да се подпомогне 

конкурентоспособността на износителите от ЕС. 

 

Правилата за произход, които се прилагат автономно, както и разпоредбите за 

изпълнение във връзка с произхода са част от митническото законодателство на ЕС. 

За повече информация 

Информационна бележка 

 

 

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://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/rules-origin/general-aspects-preferential-origin/arrangements-list/paneuromediterranean-cumulation-pem-convention_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/rules-origin/general-aspects-preferential-origin/arrangements-list/paneuromediterranean-cumulation-pem-convention_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/news/pan-euro-mediterranean-convention_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/news/pan-euro-mediterranean-convention_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_1516

