
 

  

                                                                                                                       

 

ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН "БИЗНЕС ПАНОРАМА" 

ИНФОРМАЦИЯ В ПОМОЩ НА БИЗНЕСА - МАЛКИ И 

СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ЗЕМЕДЕЛСКИ 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

 

  Февруари  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 

 До  100 000 лв. отпуска фонд "Условия на труд" за подобряване на работната среда 

в предприятията 

 Процедура за подбор на проекти "Стимулиране внедряването на иновации от 

съществуващи предприятия" 

 Близо 13 000 безработни ще започнат работа по Националния план за действие по 

заетостта през 2020 г. 

 Удължават на 72 часа срока за отстраняване на технически проблем преди 

блокиране на фискално устройство 

 Европейския съюз инвестира в насърчаването на екологосъобразна и неутрална по 

отношение на климата Европа 

 Регистрация за работа в Централизираната автоматизирана информационна 

система "Електронни обществени поръчки (ЦАИС ЕОП) след 1 април 2020 г. 

 

 АКТУАЛНИ НОВИНИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ ЗЕМЕДЕЛСКИЯ СЕКТОР И 

ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

 От 16 март 2020 г. винарските изби кандидатстват за инвестиции в предприятия 

 От 05 март започва прием по мерки "А", "Б", "Е" от пчеларската програма 

 

 НОВИНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ 

 НОВИНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ 

 

 
 

 
 
 
 
 

 



 

  

                                                                                                                       

ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОДКРЕПА НА БИЗНЕСА 

 

 

1. Брокерско събитие: Co-Matching Bilateral Meetings 2020 

 

Дата:  19 20 март 2020 г. 

Място: Коджаели, Турция 

 

 Фокусът на събитието е върху  следните сектори:   

 Приложения за туризма; Химия; Енергия; Обработка на храни. 

 Машинни инструменти; Машинна обработка; 

 Материали, компоненти и системи за строителството; 

 Електрически системи и електроника в автомобилната индустрия; 

 Пластмаси и гуми във връзка с химическата технология; 

          

За повече информация тук. 

 

2. Брокерско събитие: MEGRA 2020, Slovenia, Meet4Business, International 

matchmaking event - New business opportunities in construction, energetics, 

municipal services and trade 

 

Дата:  25 март 2020 г. 

Място: Горна Радгона, Словения 

 

Фокусът на събитието е върху  следните сектори:   

 Строителни методи и оборудване; Електрически инсталации; 

 Строителен инженеринг; Строителни материали; 

 Керамични материали и пудри; Осветление; 

 

 За повече информация тук. 

 

3. Брокерско събитие: Budgryf & Home - a matchmaking for construction, energy 

and interior decoration sector 

 

Дата: 26 март 2020 г. 

Място: Загреб, Хърватия 

 

            Фокусът на събитието е върху  следните сектори:   

 Алтернативна енергия; Соларна и термална енергия; 

 Кранове, повдигачи и конвейери; 

 Обзавеждане и мебели; Градински и градинарски продукти; 

 Производство и дистрибуция на строителни материали; 

 

       За повече информация тук. 

https://co-matching2020.b2match.io/
http://meet4businessmegra2020.talkb2b.net/
https://leapsummit.com/


 

  

                                                                                                                       

 

4. Брокерско събитие: Partnering at MedTech Summit 2020 

 

Дата:  31 март – 02 април 2020 г. 

Място: Нюрнберг, Германия 

 

Фокусът на събитието е върху  следните сектори:   

 Клинични изследвания и пътеки;  Медицински изследвания; 

 Фармацевтични продукти и лекарства; Безопасност на възрастните хора;   

 Хирургически инструменти и оборудване; Хирургически импланти;  

 Рехабилитация и обучение на пациенти. 

 

За повече информация тук. 

 

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

of Metal Processing STOM 2020 

 

Дата: 01 април 2020 г. 

Място: Килче, Полша 

 

Фокусът на събитието е върху следните сектори:   

 Формоване (валцуване, коване, пресоване, теглене), 

 Свързване (заваряване, отливане, рязане); 

 Машинни инструменти; Машинна обработка (шлайфане, обръщане)  

 

      За повече информация   тук.. 

 

6. Брокерско събитие: International Business Matchmaking Event at Hannover 

Messe 

 

Дата: 20 – 24 април 2020 г. 

Място: Хановер, Германия 

 

Фокусът на събитието е върху следните сектори:     

 Индустриално производство, материали и транспорт 

 Транспортни инфраструктури; Енергия; Измервания и стандарти. 

 

       За повече информация   тук. 

  

Отговор на всички въпроси относно мрежата ENTERPRISE EUROPE NETWORK в нашия сайт: Какво 
представлява Мрежата? Кои са клиентите на мрежата? Какви услуги предлага Мрежата? Всички 
оферти от мрежата. Възможности за сътрудничество в рамките на Мрежата. Всички актуални събития в 

рамките на мрежата. 
При всякакви въпроси, моля свържете се с нас тук. 

https://www.medteclive.com/en/info/medtech-summit
https://2-re-source-poland-hub.b2match.io/
https://www.b2fair.com/hannovermesse2020
http://yccibg.com/network
http://yambiz.com/index.php?option=com_content&view=article&id=323&Itemid=68
http://yccibg.com/services
http://yccibg.com/business_offers
http://yambiz.com/index.php?option=com_content&view=article&id=325&Itemid=71
http://www.yambiz.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=40&Itemid=72
http://yccibg.com/contacts


 

  

                                                                                                                       

ОФЕРТИ ЗА БИЗНЕС СЪТРУДНИЧЕСТВО 

 

1. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ   BRUK20200122001 

Фирма търси производител на пластмасови и стъклени контейнери за топли напитки. 

 

2. ИСПАНИЯ  BRES20200127001 

Фирма, специализирана в търговия на едро с алкохолни напитки, търси нови 

доставчици.. 

 

3. ХЪРВАТИЯ  BOHR20181019001 

Производител на щори и сенници търси дистрибутори и търговски представители.. 

 

4. УКРАЙНА    BOUA20181228002  

Производител на крепежни елементи търси дистрибутори.  

 

5. ГЕРМАНИЯ  BRFR20191204001 
Търговска агенция, специализирана в продажба на продукти за здравни обекти, търси 
нови продукти, които да предлага на френския пазар. Фирмата се интересува 
предимно от медицинска роботика за възрастни хора.. 
 

6. 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. 

 

7. ЛЮКСЕМБУРГ   BRLU20200212001 

Търговска фирма търси производители на био сертифицирани чайове и билки. 

 

8. ПОЛША  BRPL20200214001 

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

 

 

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 Ямболска търговско - 

промишлена палата секция ENTERPRISE EUROPE NETWORK - 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 

 

ДО  100 000 лв. ОТПУСКА ФОНД "УСЛОВИЯ НА ТРУД" ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА 

РАБОТНАТА СРЕДА В ПРЕДПРИЯТИЯТА 

 

 

 

 

 

 

 

До 100 000 лв. за подобряване на условията на труд в предприятията през 2020 г. ще 

отпуска Фонд „Условия на труд“ (ФУТ). Със средствата може да се повиши техническата 

безопасност на оборудването, както и да се намали въздействието на вредните фактори на 

работната среда - прах, шум, вибрации, осветление, лъчения или химични агенти. Това 

стана ясно след заседанията на Управителния съвет на ФУТ и Националния съвет по 

условия на труд, проведени в Министерството на труда и социалната политика. 

За финансиране могат да кандидатстват физически и юридически лица, които не са 

получили цялостно безвъзмездно финансиране за изпълнението на същия проект по други 

програми и нямат парични задължения към държавата. Задължително условие е 

служителите в предприятията да работят на трудов договор, а работодателите да им 

осигуряват обслужване от служба по трудова медицина. 

През 2019 г. с финансиране от ФУТ са реализирани 38 проекта на стойност около 1,8 млн. 

лв., благодарение на които са подобрени условията на труд на 2439 работници и 

служители.  Най-голям брой от проектите са на работодатели от областите Варна, Пловдив, 

Стара Загора, Габрово, София и Пазарджик. В 92% от предприятията е подобрен 

микроклиматът на работната среда, в 76% - осветеността, в 26% е минимизиран рискът от 

директен и индиректен допир с ел. ток. В малко над половината от предприятията е 

извършен ремонт на санитарно-хигиенните помещения. 

Финансирани са и 7 проекта на национално представителните организации на синдикатите и 

работодателите.  5892 техни членове са преминали обучения за безопасност и здраве при 

работа. Направени са групови медицински прегледи за ранно откриване на 

професионалните болести на 2261 работещи в специфични условия на труд от 11 

предприятия в страната. 

Всички подробности за кандидатстване могат да се получат на официалната интернет 

страница на ФУТ - https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=POLICIES&P=597. 

 

 

https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=POLICIES&P=597


 

  

                                                                                                                       

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ "СТИМУЛИРАНЕ ВНЕДРЯВАНЕТО НА 

ИНОВАЦИИ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ" 

 

Главна дирекция „Европейски фондове за 

конкурентоспособност” - Управляващ орган на 

Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014-2020 кани желаещите 

да представят проектни предложения по 

Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и 

иновации“, Инвестиционен приоритет 1.1 

„Технологично развитие и иновации” като 

ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти: 

BG16RFOP002-1.022 „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи 

предприятия“ 

Целта на процедурата е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия 

за повишаване на иновационната дейност в тематичните области на Иновационната 

стратегия за интелигентна специализация (ИСИС), като изпълнението на проектите, 

подкрепени по процедурата, следва да води до внедряване на продуктова иновация (стока 

или услуга) или до внедряване на иновация в бизнес процесите, насочена към производство 

на стоки и предоставяне на услуги. Внедряваните иновации следва да попадат в 

приоритетните направления на тематичните области на ИСИС. 

По Елемент А (задължителен) от настоящата процедура в зависимост от нуждите си и 

спецификата на предложения проект кандидатите могат да избират между ЕДИН от 

приложимите режими на държавна/минимална помощ, както следва: 

1) „Регионална инвестиционна помощ“ съгласно чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) № 

651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 година за обявяване на някои категории помощи за 

съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора. 

или 

2) Помощ „de minimis” съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 

2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функциониране на 

Европейския съюз към помощта „de minimis“. 

По Елемент Б (незадължителен) от настоящата процедура се прилагат следните режими в 

зависимост от категорията на предприятието-кандидат: 

1) „Консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите в полза на МСП“ съгласно 

чл.28, пар. 4 от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 година за 

обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на 

членове 107 и 108 от Договора (OB L 187/26.06.2014), приложим за микро, малки и средни 

предприятия. 

2) Помощ „de minimis“ съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 

2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функциониране на 

Европейския съюз към помощта „de minimis“, приложим за големи предприятия. 

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/bb461fa8-b9f0-493f-b37e-ec48b1af102a
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/bb461fa8-b9f0-493f-b37e-ec48b1af102a


 

  

                                                                                                                       

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа 

на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общият размер на 

безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 117 349 800 лева.    

Допустими по процедурата са проекти, включващи следните дейностп: 

Елемент А „Инвестиции“ (задължителен) 

 Внедряване на продуктова иновация (стока или услуга) или иновация в бизнес 

процесите, насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги, 

посредством придобиване на машини, съоръжения и оборудване. 

 Внедряване на продуктова иновация (стока или услуга) или иновация в бизнес 

процесите, насочена към производство на стоки и предоставяне на, посредством 

придобиване на специализиран софтуер (вкл. разработване), патенти, лицензи, „ноу 

хау” и др. 

Елемент  Б „Услуги“ (незадължителен) 

 Консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите. 

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло 

електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на 

формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и 

наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с 

използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ 

на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg. 

Процедурата е с краен срок за подаване на проектни предложения 16:30 часа на 30.04.2020 

г. 

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. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронната поща, 

посочена по-долу, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на 

проекти: 

Адрес на електронна поща: inno@mi.government.bg . 

Няма да бъдат предоставяни отговори на въпроси, зададени по телефона. Няма да бъдат 

изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси. 

Пълният пакет документи по процедурата (Условия за кандидатстване, Условия за 

изпълнение и приложения към тях) е публикуван в ИСУН 

2020: https://eumis2020.government.bg, на интернет адреса на оперативната 

програма: www.opic.bg, както и на Единния информационен портал за обща информация за 

управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в 

Република България: www.eufunds.bg 

 

 

 

 

  

https://eumis2020.government.bg/
mailto:inno@mi.government.bg
https://eumis2020.government.bg/
http://www.opcompetitiveness.bg/
http://www.eufunds.bg/


 

  

                                                                                                                       

БЛИЗО 13 000 БЕЗРАБОТНИ ЩЕ ЗАПОЧНАТ РАБОТА ПО НАЦИОНАЛНИЯ 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ЗАЕТОСТТА ПРЕЗ 2020 Г. 

 

Правителството прие Националния план за действие по 

заетостта за 2020 г. В него се предвижда 12 918 

безработни да започнат работа по програми и мерки, а 

над 11 824 лица да бъдат включени в обучения, за да 

станат по-конкурентоспособни на пазара на труда. 

Предвидени са средства за обучение по ключови 

компетентности на 1 200 заети лица в средни, малки и 

микро предприятия. Финансирането на заложените 

дейности ще бъде в рамките на утвърдените средства от 

държавния бюджет за активна политика на пазара на 

труда - 73 млн. лв. 

 В резултат от реализирането на заложените в плана 

действия, програми, проекти и мерки през 2020 г., се 

очаква коефициентът на безработица да се понижи до 4.1 %, а заетостта във възрастовата 

група 20-64 години да достигне 75%. 

Трудовите възнаграждения на включените в субсидирана заетост ще бъдат съобразени с 

минималната работна заплата, която от началото на 2020 г. е 610 лева при пълен работен 

ден. През настоящата година се увеличава субсидирането на средствата за трудово 

възнаграждение - от 450 лв. на 500 лв. месечно за наемането на едно лице по мерки от 

Закона за насърчаване на заетостта. При осигуряване на работа на безработни с висше 

образование ще се субсидират 550 лв., както и дължимите осигуровки. Останалата част от 

трудовото възнаграждение ще се осигурява от работодателя. 

Повишават се и средствата за започване на самостоятелна стопанска дейност от 

безработни лица, регистрирали микро предприятие. Те ще могат да получат до 4000 лв. 

съобразно одобрения бизнес проект, което е с 1500 лв. повече в сравнение с предходната 

година. 

 От 2020 г. се предвижда да се увеличи трудовото възнаграждение на младежите, включени 

в програма „Старт на кариерата“ (от 650 лв. на 700 лв.); на младежките медиатори към 

общините (от 680 лв. на 730 лв.); на психолозите и мениджърите на случай (от 700 лв. на 

750 лв.); на ромските медиатори със средно образование (от 600 лв. на 650 лв.); на ромските 

медиатори с висше образование (от 650 лв. на 700 лв.) по програма „Активиране на 

неактивни лица“. 

 През 2020 г., стартира изпълнението на Национална програма „Предоставяне на грижи в 

домашна среда”. Програмата ще осигури заетост на 2 400 безработни като домашни 

помощници за предоставяне на персонална грижа в домашна среда. Финансирането е в 

размер над 16.5 млн. лв., осигурени от държавния бюджет. 

 По регионалните програми за заетост на 28-те области се предвижда през 2020 г. работа да 

започнат 1000 безработни, а по проект „Красива България” ще се осигури заетост на 230 

души. 

  

Източник: МС 



 

  

                                                                                                                       

УДЪЛЖАВАТ НА 72 ЧАСА СРОКА ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ 

ПРОБЛЕМ ПРЕДИ БЛОКИРАНЕ НА ФИСКАЛНО УСТРОЙСТВО 

 На 72 часа, вместо сегашните 24 часа, да бъде 

удължен срокът преди блокиране на фискалните 

устройства в търговските обекти при възникнал 

технически проблем. За това бе постигнато съгласие 

на работна среща на представители на 

Националната агенция за приходите и Сдружение за 

модерна търговия, в което  членуват големите 

търговски вериги Билла, Дайхман, ДМ, Доверие 

Брико (Мосю Бриколаж), Кауфланд, Лидл, Максима 

(Т-Маркет), Промаркет, Хиполенд.  Ще бъде дадена възможност за работа в т.нар. авариен 

режим при природни бедствия и извънредни ситуации, като касовите апарати не блокират 

дори след загубване на връзката, беше договорено още на срещата. По този начин, със 

заповед дистанционно на фискалните устройства може да бъде позволено да продължат 

работа. Предстои да бъдат изготвени предложения за промени в Наредба Н-18, които да 

намалят рисковете пред всички търговци, използващи фискални системи в ситуация на 

технически трудности. 

Основните въпроси, които поставиха ритейл веригите на срещата, бяха свързани с 24 -

  часовия срок преди блокиране, денонощната поддръжка на свързаността на фискалните 

системи с НАП, бъдещите стъпки по отношение на фискализацията. От сдружението 

подчертаха, че членовете му са направили значителни инвестиции и са вложили усилия, за 

да приведат дейността си в съответствие с Наредба Н-18. От сдружението заявиха на 

срещата подкрепа към философията на наредбата, валидната й цел - да ограничава 

отклонението от облагане и да способства за конкурентна бизнес среда. „За нас е важно 

бизнесът да изсветлее, защото това означава равнопоставеност и по-добри условия за 

всички на пазара“, подчертаха членовете на Сдружението. 

По време на дискусията стана ясно още, че с последните изменения на Наредбата вече е 

създадена възможност за дистанционна поддръжка на фискалните устройства за фирмите, 

които ги обслужват. Това е възможно чрез т.нар. втори канал за предаване и получаване на 

данни. Чрез него ще може от разстояние да се актуализира софтуера и да се отстраняват 

повреди в касовите апарати в много по-кратки срокове.  

От приходната агенция съобщиха още, че вече е осигурен денонощен мониторинг на 

системите за обмен на данни с фискалните устройства не само от НАП, но и от външен 

доставчик. 

На срещата бе коментирано и създаването на работни групи с участието на бизнеса, 

разработчиците на софтуер и експерти на НАП, в които да бъдат обсъдени всички 

специфики на Наредба Н-18 и откритите въпроси по прилагането й. 



 

  

                                                                                                                       

Зам.- изпълнителният директор на НАП Пламен Димитров припомни, че преди близо две 

години НАП е поела ангажимента всички промени в Наредба Н-18 да бъдат алтернативни, а 

не императивни, като всички следващи изменения ще бъдат плод на разговори, дискусии и 

изработване на правила, заедно с бизнеса, в условията на открит диалог и консенсус. Всяка 

иновация, която не компрометира фиска, може да бъде обмислена и това ще бъде 

направено, подчерта той. 

Източник:НАП 

 ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ИНВЕСТИРА В НАСЪРЧАВАНЕТО НА 
ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНА И НЕУТРАЛНА ПО ОТНОШЕНИЕ НА КЛИМАТА 

ЕВРОПА 

 

 

 

 

 

 

 

Европейската комисия обяви инвестиция в размер на 101,2 млн. евро за най-новите проекти 

по програма LIFE за околната среда и действията в областта на климата. Финансирането ще 

подпомогне 10 мащабни проекта в областта на околната среда и климата в девет държави 

членки, за да се съдейства за прехода на Европа към устойчива икономика и неутралност по 

отношение на климата. Проектите се провеждат в Кипър, Естония, Франция, Гърция, 

Ирландия, Латвия, Словакия, Чехия и Испания. 

Франс Тимерманс, изпълнителен заместник-председател на Европейската комисия, заяви по 

този повод: „Европейският зелен пакт ще подобри благосъстоянието и просперитета на 

гражданите ни, като същевременно се опазват природата и климатът. От много години 

насам проектите по LIFE играят важна роля и имат силно въздействие на място. С днешната 

инвестиция в размер на 100 млн. евро ще помогнем за опазването на ценни природни 

местообитания, за поддържането на чист въздух и за намаляването на замърсяването в 

много езера и реки в Европа.“ 

Виргиниюс Синкявичюс, комисар по въпросите на околната среда, океаните и рибарството, 

каза: „С интегрираните проекти по LIFE органите на държавите членки могат да постигнат 

осезаеми резултати за околната среда и живота на хората. Тези проекти ще помогнат на 

държавите членки да опазят природата, да подобрят качеството на въздуха и водата и да 

повишат екологосъобразността на икономиката. Това ще подобри устойчивостта ни спрямо 

изменението на климата.“ 

Интегрираните проекти подобряват качеството на живот на гражданите, като помагат на 

държавите членки да спазват законодателството на ЕС в шест области: природа, води, 

въздух, смекчаване на последиците от изменението на климата и адаптация към това 

изменение. Проектите подкрепят съгласуваното изпълнение на законодателството в 

областта на околната среда и климата в голям териториален мащаб, като осигуряват 

https://ec.europa.eu/easme/en/life
https://www.youtube.com/watch?v=onoRGvVtSNY&feature=youtu.be


 

  

                                                                                                                       

средства от други източници на ЕС, от национални и регионални участници и от частни 

инвеститори. 

Очаква се инвестициите по LIFE да мобилизират допълнително над 6,5 млрд. евро, тъй като 

държавите членки могат да използват и други източници на финансиране от ЕС, 

включително земеделските, регионалните и структурните фондове, „Хоризонт 2020“, както и 

национални фондове и инвестиции от частния сектор. 

Мащабните проекти ще съдействат за Европейския зелен пакт и за постигането на 

амбициозната цел на ЕС до 2050 г. да се превърне в първия в света неутрален по 

отношение на климата континент. Те ще спомогнат за възстановяването и опазването на 

съществени за всички нас екосистеми и видове, за преминаването към кръговата икономика, 

за подобряването на качеството на въздуха и водата, за насърчаването на финансиране за 

устойчиво развитие и за увеличаването на устойчивостта спрямо изменението на климата в 

Европа. 

Въздействие по места 

 Опазване на природата: Интегрираните проекти в Естония, Ирландия и Кипър ще 

допринесат за опазване на природата в Европа и за по-добро управление 

на мрежата от защитени зони в ЕС „Натура 2000“. Полза от това ще имат много 

важни местообитания (гори, земеделски земи, пасища, крайбрежни зони и торфища) 

и видове (опрашители). Местообитанията са също така ценни въглеродни 

поглътители. 

 Управление на отпадъците: С един проект в Гърция ще се насърчи 

предотвратяването и повторното използване на отпадъци, за да постъпват по-малко 

битови отпадъци в депата. Ще се разработват нови показатели и норми за 

отпадъците, за да се подпомогне изграждането на кръговата икономика. 

 Качество на въздуха: С финансирането по LIFE ще се съдейства на Словакия да 

спазва директивите на ЕС относно качеството на въздуха, за да се намали 

излагането на населението на вредни замърсители на въздуха. Това ще бъде от 

полза и за съседната Чехия, която страда от подобни проблеми с качеството на 

въздуха. 

 Води: С интегрирани проекти на ниво речни басейни ще бъде защитено и подобрено 

качеството на водата в Ирландия, както и в реките и езерата на Латвия, като по този 

начин страните ще могат да изпълнят задълженията си по Рамковата директива на 

ЕС за водите. 

 Адаптация към изменението на климата: Със средствата от програмата LIFE ще се 

подобри също така устойчивостта спрямо изменението на климата. Проектите ще 

интегрират адаптирането към изменението на климата в планирането и други 

области на политиката в Испания и ще насърчат изграждането на капацитет за 

такова адаптиране във Франция, като се използват природосъобразни решения. 

Финансиране за устойчиво развитие: Също така във Франция интегриран проект ще 

спомогне за преодоляване на значителните пропуски в знанията в тази област и за пълно 

включване на екологосъобразни финансови продукти в системата. 

Описанията на всички 10 проекта можете да намерите в Q&A към настоящото съобщение за 

медиите.  

Контекст 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_bg
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/awards/natura-2000-network/index_en.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32000L0060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32000L0060
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_20_274


 

  

                                                                                                                       

Програма LIFE е инструментът на ЕС за финансиране в областта на околната среда и 

климата. Тя действа от 1992 г. и е съфинансирала над 5 400 проекта в целия ЕС и в трети 

държави. Във всеки един момент се работи по около 1 100 проекта. Бюджетът за периода 

2014—2020 г. е 3,4 млрд. евро по текущи цени. Интегрираните проекти по LIFE са въведени 

през 2014 г., за да се помогне на държавите членки да спазват основните законодателни 

актове на ЕС в областта на околната среда, природата и климата. За следващия 

дългосрочен бюджет на ЕС, за периода 2021 – 2027 г., Комисията предлага финансирането 

за програма LIFE да се увеличи с почти 60 %. 

За повече информация 

 

LIFE — програма за околната среда и действията по климата  

Европейски зелен пакт 

 

РЕГИСТРАЦИЯ ЗА РАБОТА В ЦЕНТРАЛИЗИРАНАТА АВТОМАТИЗИРАНА 

ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА "ЕЛЕКТРОННИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

(ЦАИС ЕОП) СЛЕД 1 АПРИЛ 2020 Г. 

 

Агенцията по обществени поръчки (АОП) 

напомня на всички потребители, че съгласно 

график, приет с Постановление № 

332/13.12.2019 г. на Министерския съвет, 

считано от 1 април 2020 г. Централизираната 

автоматизирана информационна система 

„Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС 

ЕОП) е задължителна за използване от 

всички възложители. 

 

Предвид горното, след 1 април 2020 г. нови 

процедури за възлагане на обществени поръчки ще стартират единствено в ЦАИС ЕОП. 

 

Тази промяна в модела на възлагане изисква предварителна регистрация в Системата както 

от страна на възложителите в страната, така и за стопанските субекти, които имат интерес 

да кандидатстват/участват в обществени поръчки. 

 

Какво е необходимо, за да се направи регистрация в ЦАИС ЕОП за възложителите: 

Определяне на лице/служител на организацията, което да бъде Администратор на 

организацията. Препоръчително е лицата да са две; 

Важно: Първоначалната регистрация в Системата изисква наличие на служебен 

Квалифициран електронен подпис (КЕП). 

 

Изпращане на покани до служителите в организацията за присъединяване към 

организацията, както и разпределяне на роли вътре в организацията; 

Важно: При създаване на профил на организацията, Системата по подразбиране дефинира 

две системни роли – Администратор и Служители. 

 

https://ec.europa.eu/easme/en/life
https://ec.europa.eu/easme/en/life
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_bg


 

  

                                                                                                                       

АКТУАЛНИ НОВИНИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ ЗЕМЕДЕЛСКИЯ СЕКТОР И 

ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

Необходимост от закупуване на Квалифицирани електронни подписи на лицата, които са 

възложител, отговорник/ци на поръчката, председател и членове на комисията (във връзка с 

модул „Електронно оценяване“). 

Регистрация на стопански субект: 

Стопанския субект се регистрира в Системата задължително чрез прилагане на КЕП; 

Важно: При регистрация на стопански субект следва да се има предвид, че ЦАИС ЕОП 

разчита и попълва автоматично данни от приложения КЕП. 

 

След извършена първоначална регистрация, стопанския субект може да добави служители 

към профила си. 

Важно: Едно лице може да има регистрирани повече от една организации към профила си. 

 

Регистрация на физически лица: 

Регистрацията на физически лица изисква задължително прилагане на КЕП и се извършва 

по аналогичен начин на тази за стопански субекти. 

Повече информация относно регистрирането в Системата може да намерите под формата 

на въпроси и отговори в рубриката „ЦАИС ЕОП – често задавани въпроси“, както и като 

видео материали публикувани в секция „ЦАИС ЕОП – Актуално“, част от Портала за 

обществени поръчки. 

 

Съдействие с регистрирането може да получите всеки ден на национален телефон 0700 17 

151 – Центъра за обслужване на потребители на ЦАИС ЕОП. 

 

 

 

ОТ 16 МАРТ 2020 Г. ВИНАРСКИТЕ ИЗБИ КАНДИДАТСТВАТ ЗА ИНВЕСТИЦИИ 

В ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

 Винарските изби ще могат да кандидатстват от 16 

март до 10 април 2020 г. по мярка „Инвестиции в 

предприятия“ от Националната програма за 

подпомагане на лозаро-винарския сектор 2019 – 

2023 г. С отварянето на втория прием по мярката, 

ДФ „Земеделие“ допълва списъка на допустимите 

за финансиране дейности.  Освен за закупуването 

на нови машини и съоръжения, свързани с 

процеса на производство и съхранение на вино, 

бенефициентите ще могат да кандидатстват и за 

строително-монтажни работи по изграждане, 

надстрояване, пристрояване и/или реконструкция на сгради, предназначени за производство 

и съхранение на вино, контрол на качеството на произведените вина и др. 



 

  

                                                                                                                       

    От финансова подкрепа по мярка „Инвестиции в предприятия“ могат да се възползват 

предприятия, вписани като винопроизводители в лозарския регистър, поддържан от 

Изпълнителната агенция по лозата и виното, както и организации на производители, 

асоциации на организации на производители и междубраншови организации в сектор винено 

грозде. 

     Определеният бюджет по мярката за финансовата 2020 г. е над 16,3 милиона лева, а за 

финансовите 2021 г. и 2022 г. - над 16,6 милиона лева годишно. Максималната стойност на 

един проект не може да надхвърля 800 000 евро, а максималният размер на общо 

допустимите разходи за целия период на Националната програма за подпомагане на 

лозаро-винарския сектор 2019-2023 г. за един кандидат е 2 000 000 евро. 

    Допустимият процент на европейско финансиране по подадените проекти ще се определя 

в зависимост от вида на предприятията. Микро, малки и средни предприятия ще могат да 

получат до 50 % финансиране от ЕС, големите предприятия с годишен оборот под 200 

милиона евро и по-малко от 750 служители – 25 %, а големите предприятия с оборот над 

200 милиона евро и над 750 служители – 15 %. Оставащата част от разходите ще бъде за 

сметка на кандидатите за предоставяне на финансова помощ. 

    За удобство на потенциалните бенефициенти, на официалната интернет страница на ДФ 

„Земеделие“ са публикувани както често допусканите грешки, така и образци на документите 

за кандидатстване. 

    Припомняме, че мярка „Инвестиции в предприятия“ се приложи за първи път като част от 

Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор през юни 2019 г. След 

обработка на депозираните заявления за предоставяне на финансова помощ са сключени 

43 договора на обща стойност 30 190 727,63 лв. Одобреното европейско финансиране по 

сключените договори е в размер на 15 095 179,17 лв. 

Източник: Държавен фонд земеделие 

 

ОТ 05 МАРТ ЗАПОЧВА ПРИЕМ ПО МЕРКИ "А", "Б", "Е" ОТ ПЧЕЛАРСКАТА 

ПРОГРАМА 

 

От 05 до 18 март 2020 г. пчеларите могат да 

кандидатстват за подпомагане по мерки А, Б 

и Е от Национална програма по пчеларство 

(НПП) 2020-2022г. Документи за настоящата 

финансова година ще се приемат в 

централно управление на ДФ „Земеделие“ – 

Разплащателна агенция. 

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 

„Популяризиране на българските пчелни продукти, чрез организиране на базари, в които 

участват местни пчелари“. 

http://dfz.bg/bg/selskostopanski-pazarni-mehanizmi/vino/measures/Investicii_v_predpriatia/Investicii_v_predpriatia/
http://dfz.bg/bg/selskostopanski-pazarni-mehanizmi/vino/measures/Investicii_v_predpriatia/Investicii_v_predpriatia/
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


 

  

                                                                                                                       

НОВИНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ 

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 

 

ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ: КАК ДА БЪДАТ ОГРАНИЧЕНИ РИСКОВЕТЕ ЗА 

ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 

 

               

 

Защо изкуственият интелект може да представлява заплаха 

Машинните алгоритми могат да обработват масиви от данни с точност и бързина, които са 

непосилни за хората. Това прави приложенията, използващи изкуствен интелект, все по-

популярни в области като финансите, здравеопазването, образованието, правото и други. 

Ако обаче липсва човешки контрол при вземането на решения, лесно могат да възникнат 

проблеми. Машините се учат да разпознават модели в бази от данни. Ако в данните са 

заложени определени предразсъдъци, алгоритмите продължават да ги възпроизвеждат в 

бъдеще. 

Изкуственият интелект при вземането на решения 

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


 

  

                                                                                                                       

Изкуственият интелект все повече се използва за създаването на автоматизирани системи 

за вземане на решения. В много случаи това има силно отражение върху хората, които 

влизат в контакт с тези системи ˗ например, при отпускане на кредити, при разглеждане на 

кандидатури за работа, при лечение или по правни въпроси. 

Автоматизираните системи могат да доведат до засилване и утвърждаване на социални 

разделения. Например, установени са случаи с някои алгоритми за наемане на работа, 

които дискриминират жените. 

Грижа за потребителите 

Развитието на автоматизирани модели за вземане на решения повдига въпроси за това как 

да се спечели доверието на потребителите и да се гарантира, че техните интереси са взети 

предвид. Когато потребителите влизат в контакт с автоматизирани системи, те трябва да 

бъдат добре информирани как точно функционира алгоритъмът. 

Позицията на Парламента 

На 23 януари комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите в ЕП подкрепи 

резолюция, която приканва Европейската комисия да обмисли какви мерки са нужни, за да 

се гарантират правата на потребителите. 

Депутатите искат от Комисията да: 

 осигури механизми за защита на потребителите от несправедливи или 

дискриминационни търговски практики и от рисковете, произтичащи от услуги, които 

използват изкуствен интелект; 

 гарантира по-голяма прозрачност на автоматизираните процеси; 

 направи нужното за използването само на висококачествени бази от данни, в които 

няма дискриминация. 

„Трябва да направим нужното за гарантирането на защитата и доверието на потребителите 

и за привеждането на правилата на ЕС за безопасността и отговорността на продуктите към 

изискванията на дигиталната епоха“, заяви председателят на парламентарната комисия по 

вътрешен пазар и защита на потребителите Петра де Сутер (Зелени/ЕСА, Белгия). 

Следващи стъпки 

Депутатите ще гласуват по резолюцията на пленарното си заседание през февруари. След 

това тя ще бъде изпратена на Комисията и на държавите членки в Съвета. Европейската 

комисия планира да представи своите планове за общ подход към изкуствения интелект на 

19 февруари 2020 г 

 

 

 

 

https://www.europarl.europa.eu/committees/bg/imco/home.html
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20200120IPR70622/artificial-intelligence-eu-must-ensure-a-fair-and-safe-use-for-consumers
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20200120IPR70622/artificial-intelligence-eu-must-ensure-a-fair-and-safe-use-for-consumers
https://www.europarl.europa.eu/meps/bg/197471/PETRA_DE+SUTTER/home


 

  

                                                                                                                       

ЕВРОБАРОМЕТЪР: БЪЛГАРИТЕ ВЪЗПРИЕМАТ ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ 

КАТО ГАРАНТ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ 

 

                          
 

Българските граждани отново се открояват като едни от еврооптимистите в Европейския 

съюз. 

Всеки втори българин смята, че ЕС се развива в правилната посока - процент доста над 

средноевропейското равнище. Това сочат резултатите от допитването на стандартния 

Евробарометър 92.3, проведено в края на миналата година.  

Като цяло, нараства делът на българите, които се чувстват граждани на ЕС (56%, с 4 

процентни пункта повече в сравнение с пролетта на 2019). Делът на българите, които имат 

положителна представа за ЕС се увеличава от 59% на 61% и е с 19 пункта над средното 

ниво за Съюза. България е сред трите страни членки, за чиито граждани ЕС е с най-висок 

позитивен имидж – редом до Ирландия (63%) и Португалия (59%).  

Мнозинството от българите одобряват осъществяването на общи европейски политики в 

сфери като сигурност, търговия, енергетика, отбрана, социални въпроси. 54% от запитаните 

споделят възгледа, че повече решения трябва да бъдат взимани на ниво ЕС. 

На средноевропейско равнище най-значимите проблеми пред ЕС са рисковете за околната 

среда и климатичните изменения (36% на ниво ЕС27), имиграцията към Съюза (35%) и 

икономическата ситуация (17%). Българите считат, че най-важните проблеми пред ЕС са 

имиграцията (48%), тероризмът (32%) и рисковете за околната среда и климатичните 

промени (19%). 

На средноевропейско ниво се приема, че основни приоритети на Европейския зелен пакт 

трябва да бъдат разработването на възобновяеми енергийни източници, борбата срещу 

пластмасовите отпадъци и разрешаването на въпроса за еднократната употреба на 

пластмасата. Според извадката за България водещите цели пред Пакта трябва да бъдат 

борбата срещу пластмасовите отпадъци и подпомагането на фермерите за справедливо 

възнаграждение, за да осигуряват на европейците достъпна и безопасна храна. 

Делът на българите (76%), които считат, че всяко ново търговско споразумение, сключено от 

ЕС, трябва да гарантира най-високи стандарти за защита на климата, околната среда и 

труда, е близък до средния на ниво ЕС28 (80%). 

Пълните резултати от проучването може да намерите тук. 

 

RELATED DOCUMENT(S):  Евробарометър: Национален доклад - България 

https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2255
https://ec.europa.eu/bulgaria/sites/bulgaria/files/eb92_nat_bg_bg.pdf


 

  

                                                                                                                       

НОВИНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ 

  

ПАРЛАМЕНТЪТ ОДОБРИ СПОРАЗУМЕНИЯТА МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКИЯТ 
СЪЮЗ И ВИЕТНАМ ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ И ЗА ЗАЩИТЕ НА 

ИНВЕСТИЦИИТЕ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 Споразумението за свободна търговия постепенно ще елиминира почти всички мита 

 Споразумението включва правно обвързващи правила за климата, труда и правата 
на човека 

 ЕС е една стъпка по-близо до междурегионално споразумение за търговия с 
Югоизточна Азия 

Споразумението за свободна търговия между ЕС и Виетнам, „най-модерното и амбициозно 
споразумение, сключвано някога между ЕС и развиваща се страна“, получи одобрение от 
Парламента на 12 февруари 2020 г. 

Евродепутатите подкрепиха споразумението за свободна търговия с 401 гласа „за“, 192 
гласа „против“ и 40 гласа „въздържал се“. „Най-модерното, най-всеобхватното и най-
амбициозно споразумение, сключвано някога между ЕС и развиваща се страна“ ще 
допринесе за определянето на високи стандарти в региона и може да доведе до бъдещо 
споразумение за търговия и инвестиции между регионите, заяви Парламентът в 
придружаваща резолюция, приета с 416 гласа „за“, 187 гласа „против“ и 44 гласа „въздържал 
се“. Споразумението е „ясен знак в подкрепа на свободната, справедлива и реципрочна 
търговия в период на нарастващи протекционистки тенденции и сериозни 
предизвикателства пред многостранната търговия, основаваща се на правила“, подчертаха 
евродепутатите. 
Премахване на почти всички мита 

Споразумението ще премахне почти всички мита между двете страни през следващите 
десет години, включително за основните европейски продукти за износ за Виетнам: машини, 
автомобили и химикали. То обхваща банкови услуги, морски транспорт и пощенски услуги, 
до които предприятията на ЕС ще имат по-добър достъп. Компаниите също ще могат да 
участват в публични търгове обявени от правителството на Виетнам и от няколко града, 
включително Ханой. Споразумението също така защитава 169 емблематични европейски 
продукта. 
Освен това споразумението е инструмент за опазване на околната среда и за запазване на 
социалния напредък във Виетнам, включително трудовите права. То задължава прилагането 
на Парижкото споразумение от страна на Виетнам. Страната пое също ангажимент да 
ратифицира два законопроекта, по желание на Парламента - един за премахването на 
принудителния труд, а другия за свободата на сдружаване, съответно до 2020 г. и 2023 г. 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/157371.htm
http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/157371.htm


 

  

                                                                                                                       

Търговското споразумение може да бъде прекратено, ако има нарушения на правата на 
човека. 
Вижте повече подробности относно споразумението. 

Уреждане на спорове между компании и държава.Парламентът отделно прие с 407 гласа 
„за“, 188 гласа „против“ и 53 гласа „въздържал се“ споразумение за защита на инвестициите, 
което установява инвестиционна съдебна система с независими съдии, които уреждат 
спорове между инвеститори и държавата. Придружаващата резолюция бе приета с 406 
гласа „за“, 184 гласа „против“ и 58 гласа „въздържал се“. 

Цитат 
Докладчикът Херт Буржоа (ЕКР, Белгия) заяви: „Току-що приетите съвременни 
споразумения представляват уникална възможност за постигане на целта на ЕС да се 
превърне в геополитически играч, който защитава многостранната търговия, отхвърля 
протекционизма и повишава стандартите за труда, защитава околната среда и правата на 
човека по целия свят. Сделките ще увеличат просперитета, ще създадат нови и по-добре 
платени работни места, ще намалят разходите за големи и малки предприятия и ще им 
дадат по-добър достъп до пазарите на другата страна”. Гледайте цялата реч тук. 
Председателят на комисията по търговия Бернд Ланге (С&Д, Германия) заяви след 
гласуването: „Историята показва, че изолацията не променя дадена държава. Ето защо 
Парламентът гласува в подкрепа на това търговско споразумение с Виетнам. С него ние 
засилваме ролята на ЕС във Виетнам и региона, като гарантираме, че гласът ни има по-
голяма тежест отпреди. Това е особено важно по въпроси, по които не сме съгласни, като 
ролята на свободната преса или политическите свободи. Ние също така разширяваме 
пространството за действие на гражданското общество. Нашата работа отсега нататък е да 
гарантираме, че споразумението ще бъде приложено на практика“. Гледайте цялата реч от 
дебата тук. 
Следващи стъпки 

Съветът официално одобри търговското споразумение и страните се уведомят взаимно, че 
процедурите им са затворени, то може да влезе в сила. За да влезе в сила споразумението 
за защита на инвестициите, първо трябва да го ратифицират парламентите на държавите 
членки на ЕС. 

Бързи факти 

Виетнам е вторият най-голям търговски партньор на ЕС в Асоциацията на народите от 
Югоизточна Азия (АСЕАН) след Сингапур, като търговията със стоки възлиза на 47.6 млрд. 
евро годишно и 3.6 млрд. евро по отношение на услугите. Износът на ЕС за Виетнам расте 
годишно с 5-7%, като търговският дефицит на ЕС със Виетнам е бил в размер на 27 млрд. 
евро през 2018 г. 

Основният внос на ЕС от Виетнам включва телекомуникационното оборудване, облекло и 
хранителни продукти. Главният износ на ЕС за Виетнам са машини и транспортно 
оборудване, облекло и хранителни продукти. 

 

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://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200121IPR70703/eu-vietnam-free-trade-deal-gets-green-light-in-trade-committee
https://www.europarl.europa.eu/meps/en/197467/GEERT_BOURGEOIS/home
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=unit&vodLanguage=HU&vodId=1581415107585&date=20200211
https://www.europarl.europa.eu/meps/en/1909/BERND_LANGE/home
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=unit&vodLanguage=EN&vodId=1581416056905&date=20200211

