
 

  

                                                                                                                       

 

ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН "БИЗНЕС ПАНОРАМА" 

ИНФОРМАЦИЯ В ПОМОЩ НА БИЗНЕСА - МАЛКИ И 

СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ЗЕМЕДЕЛСКИ 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

 

  Юли  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 

 От 1 юли Германия поема председателството на съвета на Европейския Съюз  

 МТСП  стартира три мерки за запазване на работните места и намаляване на 

безработицата 

 Още 22 000  работни места ще бъдат запазени с нови компенсации на бизнеса  

 Работодателите у нас вече могат да оценяват риска от разпространението на 

Ковид-19 онлайн  

 Фонд на фондовете влага още 56,3 млн. Лева в малки и средни предприятия 

 Промяна в ставките по ДДС в Германия 

 Лятна икономическа прогноза за 2020г.: Още по-силна рецесия и по-големи 

различия 

 

 АКТУАЛНИ НОВИНИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ ЗЕМЕДЕЛСКИЯ СЕКТОР И 

ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

 От 15 юли започва прием по схемата за "Инвестиции за изграждане на кланични 

пунктове" 

 От 13 юли започва прием по мярка "Кризисно съхранение на вино“ 

 Стартира приемът по Подмярка 7.6 от ПРСР 2014-2020г.   За възстановяване и 

реконструкция  на сгради с религиозно значение 

 

 НОВИНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ 

 НОВИНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

                                                                                                                       

ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОДКРЕПА НА БИЗНЕСА 

 

1. Брокерско събитие:eHealth Match 2020 

 

Дата:  25  – 27 август 2020 

Място: Гьотеборг, Швеция 

 

Фокусът на събитието е върху  следните сектори:   

 Обработка на информация; 

 Изкуствен интелект; 

 Сензори и безжични продукти; 

 Дистанционна диагностика; 

 Медицинско оборудване; 

 Медицински инструменти; 

 Клинична медицина. 

       За повече информация тук. 

 

2.  Брокерско събитие: Co-Matching Bilateral Meetings 2020 

 

Дата:  25 – 26 август 2020 г. 

Място: Коджаели, Турция 

 

 Фокусът на събитието е върху  следните сектори:   

 Приложения за туризма; 

 Машинни инструменти; 

 Пластмаси и гуми; 

 Материали, компоненти и системи за строителството; 

 Обработка на храни. 

 

           За повече информация тук. 

 

3. Брокерско събитие: Virtual and On-site Riga Food Brokerage Event 2020 

 

Дата:  07  – 10 септември 2020 г. 

Място: Рига, Латвия 

 

 Фокусът на събитието е върху  следните сектори:   

 Технологии за хранителната индустрия; 

 Качество и безопасност на храните; 

 Храни и напитки. 

 

За повече информация тук. 

https://ehealth-match-2020.b2match.io/
https://co-matching2020.b2match.io/
https://co-matching2020.b2match.io/
http://hhttps/rigafood2020.b2match.io/
http://hhttps/rigafood2020.b2match.io/


 

  

                                                                                                                       

 

 

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

food trade fair TAVOLA 2020ir 

 

Дата:  14 – 15 септември 2020 г. 

Място:Кортрейк, Белгия 

 

Фокусът на събитието е върху  следните сектори:   

 Храни и напитки. 

 

       За повече информация тук. 

 

 

5. Брокерско събитие: EEN Matchmaking event: SEEIST-Academia-Industry-

Workshop 

 

Дата:  16 - 18 септември 2020 г. 

Място: Сараево, Босна и Херцеговина 

 

Фокусът на събитието е върху следните сектори:     

 Технология на материалите; 

 Медицински изследвания; 

 Индустриална биотехнология. 

 

         За повече информация   тук. 

 

6, Брокерско събитие:  Autonomous Vehicles Summit Matching 

 

Дата:  17-18 септември 2020 г. 

Място: Братислава, Словакия 

 

   Фокусът на събитието е върху следните сектори:     

 Сухопътен транспорт; Трафик инженеринг, контролни системи; 

 Дизайн на превозни средства; Хибридни и електрически автомобили; 

 Приложения с изкуствен интелект за автомобили; 

 Сензори за автомобили; Зарядни системи; Спирачни системи; 

 Системи за снабдяване с енергия; Осветителни и сигнални системи; 

 

        За повече информация   тук. 

 

 

Отговор на всички въпроси относно мрежата ENTERPRISE EUROPE NETWORK-ЯМБОЛ  в нашия сайт: 
Какво представлява Мрежата? Какви Услуги предлага Мрежата? Всички Бизнес оферти от мрежата. 

Всички актуални Брокерски събития в рамките на мрежата. 
При всякакви въпроси, моля свържете се с нас тук. 

https://tavola.b2match.io/
https://tavola.b2match.io/
https://indico.cern.ch/e/seeiistmeetsindustry
https://indico.cern.ch/e/seeiistmeetsindustry
https://avmatch.b2match.io/
https://avmatch.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. ПОЛША   BRPL20200522001 

Дистрибутор търси производители на натурална козметика. 

 

2. РУМЪНИЯ  BRRO20200527001 

Производител на ръчно изработени керамични продукти търси производители и 

доставчици на суровини – шамот глина, керамични маси и глазури за производство 

на керамични продукти. 

 

3. ФРАНЦИЯ  BRFR20200604001 

Фирма търси производител на изтривалки от каучук и други материали с цел 

възлагане на производство със специфични параметри.   

 

4. УКРАЙНА    BOUA20200522002 

Производител на ново поколение екологично чисти решения за обработка на 

дървени повърхности за предпазване от насекоми търси дистрибутори и търговски 

агенти. 

 

5. ГЕРМАНИЯ    BRDE20200610001 

Производител на фини дървени четки за коса и тяло, за домакинството и за домашни 

любимци, търси производител на дръжки за дървени четки и доставчици на 

суровини, като четина, гумени възглавници за четки и др.  

 

6. ИСПАНИЯ    BRES20200608002 

Фирма със собствен разработен продукт - лесна за употреба машина за почистване 

на обувки, която почиства, полира и дезинфекцира обувките, търси производители на 

домакински уреди с цел възлагане на производство. 

 

7. НИДЕРЛАНДИЯ     BRNL20200223001 

Фирма търси производители на дамски ежедневни облекла с цел възлагане на 

производство. 

 

8. РУМЪНИЯ      BRRO20200330001 

Дистрибутор на оборудване за мониторинг на качеството на въздуха и 

метеорологични инструменти търси производители на този вид продукти. 

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 

 

ОТ 1 ЮЛИ ГЕРМАНИЯ ПОЕМА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СЪВЕТА НА 
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 

„Заедно да направим Европа отново силна“- 

под това мото Германия оглавява Съвета на Европейския съюз. 

 

От 1юли   Германия поема шестмесечното 
ротационно председателство на ЕС. Голямото 
предизвикателство за общността е пандемията  
COVID-19, като мерките срещу нея и 
икономическите последици, които тя доведе ще 
бъдат в центъра на приоритетите  на германско 
председателство. 

Основната цел е бързо постигане на 
споразумение относно Фонда за възстановяване и 
бюджета на ЕС за периода 2021 – 2027 г. 

Приоритетите на германското председателство са: 

 Преодоляване на пандемията от COVID-19; икономическо и социално възстановяване 
 По-силна и по-иновативна Европа 
 Справедлива Европа 
 Устойчива Европа 
 Сигурност и общи ценности 
 Силно присъствие на Европа на световната сцена 

„Германия е готова да покаже изключителна солидарност“,за да направи Европа зелена, 
иновативна, устойчива, по-дигитална и конкурентноспособна. „Европа може да постигне 
велики неща, ако работим заедно и сме солидарни един към друг“, заяви канцлера на 
Германия: г-жа  Ангела Меркел 

Цялото изявление на г-жа Меркел пред Евродепутатите и председателя на Комисията 
Урсула фон дер Лайен можете да гледате  тук. 

 

МТСП  СТАРТИРА ТРИ МЕРКИ ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА И 
НАМАЛЯВАНЕ НА БЕЗРАБОТИЦАТА 

 

Министерството на труда и социалната политика стартира 
три мерки за запазване на работните места и за 
намаляване на безработицата. 

 

В пакета "Заетост х3" влизат новият вариант на мярката 
60/40, мярката за подпомагане на секторите на транспорта 
и туризма с 290 лв. за запазване на работно място, както и 

https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=unit&vodLanguage=EN&vodId=104158b1-c4a2-6c14-82bd-0c71aa4d97cb&date=20200708


 

  

                                                                                                                       

нова схема за наемане на безработни. 

Ще продължи запазването на работни места по 60/40, като възможност да кандидатстват ще 
имат предприятия от повече сектори, включително от сектор "Здравеопазване". Те ще 
получат средства за до три месеца - юли, август и септември, в размер на 60 на сто от 
осигурителния доход за май 2020г. и 60 на сто от дължимите от работодателя осигурителни 
вноски. Отпада условието фирмите да не са извършвали дейност в последните месеци. Те 
трябва да докажат спад на приходите с 20% спрямо същия период през 2019 г. и да са 
декларирали дължимите данъци за 2020г. Работодателите, получили средства за запазване 
на заетостта, ще изплащат на работниците и служителите трудово възнаграждение в 
размер, не по-малък от осигурителния доход за май 2020 г. Очаква се с новия вариант на 
мярката да се запазят доходите на около 300 000 души. 

Помощ за запазване на работни места се предвижда и за работодатели и самоосигуряващи 
се лица от секторите „Транспорт“, „Хотелиерство и ресторантьорство“ и „Туризъм“, чиито 
приходи са намалели с не по-малко от 20% спрямо миналата година. Те ще могат да 
получат компенсации в размер на 290 лв. месечно за работно място, като средствата ще 
достигнат до около 22 000 работещи. Тази мярка може да се комбинира с 60/40, с което на 
практика помощта за тези сектори ще стане 80/20. Парите за компенсациите ще бъдат 
осигурени от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР), като 
определеният бюджет е в размер на 40 млн. лв. Средствата ще се изплащат за период до 6 
месеца.  

Третата мярка от пакет "Заетост х3" дава възможност работодатели да кандидатстват в 
Бюрата по труда за наемане на безработни по процедурата „Заетост за теб“ на ОПРЧР. 
Операцията е с бюджет от 160 млн. лв., като 50 млн. лв. приоритетно са насочени към 
фирми от секторите „Хотелиерство и ресторантьорство“ и „Туристическа агентска и 
операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации“. Безработните 
лица могат да бъдат наемани на пълно или непълно работно време за период до 3 месеца, 
в който ще бъде покривана минималната работна заплата и осигурителните вноски за 
сметка на работодателя. 

 

ОЩЕ 22 000  РАБОТНИ МЕСТА ЩЕ БЪДАТ ЗАПАЗЕНИ С НОВИ КОМПЕНСАЦИИ НА 
БИЗНЕСА 

 

Агенцията по заетостта  стартира нова процедура за 
изплащане на компенсации на работодатели за запазване 
заетостта на техните работници и служители. За 
безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват 
директно засегнатите от извънредното положение 
предприятия и самоосигуряващи се лица от сферата на 
транспорта и туризма. Средствата се отпускат по проект 
„КРАТКОСРОЧНА ПОДКРЕПА ЗА ЗАЕТОСТ В ОТГОВОР 
НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19” на Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., а условията 
и реда за подкрепа на работодателите се определят с акт 

на Министерския съвет – Решение № 429 от 26.06.2020 г. Предвижда се да се предостави 
възможност за запазване на трудовата ангажираност на най-малко 22 000 наети и 
самостоятелно заети лица. Така проектът цели да продължи ограничаването на негативните 
социално-икономически последици от пандемията. 



 

  

                                                                                                                       

За изплащане на помощта за запазване заетостта на застрашените от освобождаване от 
работа лица или запазване на собствената си стопанска дейност, от днес могат да 
кандидатстват работодатели и самоосигуряващи се лица, които осъществяват дейност в 
допустимите сектори и които са декларирали намаляване на приходите от продажби с не по-
малко от 20 на сто през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението по 
проекта.  

Компенсациите на бизнеса се изплащат за всеки работник, служител или самоосигуряващо 
се лице, на което ще бъде запазена заетостта за допълнителен период, равен на 
половината от периода, за който се изплащат компенсации. Размерът на помощта е 290 лв., 
като сумата включва 189 лв. за работника/служителя, както и дължимите данъчни и 
осигурителни вноски за сметка на осигурителя и осигуреното лице. Компенсациите се 
изплащат за цял календарен месец, считано от 01.07.2020 г.,  за не повече от шест месеца. 

Подробно описание на процедурата за кандидатстване, съдържаща условията, 
изискванията, реда и начина за кандидатстване, както и образците на документи, 
информация за работодателите и самоосигуряващите се лица, може да бъде намерена на 
официалната електронна страница на Агенцията по заетостта в раздела за Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, тук.   

Бюджетът на проекта е 40 000 000 лв. и предвижда подпомагане на  работодатели от 
сферата на транспорта и туризма, които попадат в конкретно посочените допустими сектори. 
Разходите по изпълнението на проекта се финансират по линия на Европейския социален 
фонд и националния бюджет на Р България. 

Кандидатите за изплащане на компенсации по проекта могат да подават документите си по 
електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване /ССЕВ/ или чрез 
лицензиран пощенски оператор и при невъзможност за ползване на първите два варианта – 
на място в съответната дирекция „Бюро по труда”. 

Агенцията по заетостта обръща внимание, че заявлението и документите за изплащане на 
компенсации по реда на РМС № 429/26.06.2020 г. следва да се подават към Дирекция „Бюро 
по труда”, обслужваща територията по мястото на работа на работниците и служителите, 
независимо от начина на подаването им! 

Препоръчително е, работодатели и самоосигуряващи се лица, които осъществяват дейност 
на обекти на територията на Столична община и извън нея, да подават документи за 
кандидатстване в дирекция „Бюро по труда”, която обслужва територията на обекта/тите 
извън София. 

Всички териториални поделения на Агенцията по заетостта в страната са на разположение 
за въпроси и допълнителна информация на кандидати, запознали се с публикуваните 
документи за процедурата за кандидатстване и изплащане на компенсации за запазване 
заетост на работници/служители в сферата на транспорта и туризма. 

 

РАБОТОДАТЕЛИТЕ У НАС ВЕЧЕ МОГАТ ДА ОЦЕНЯВАТ РИСКА ОТ 
РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА КОВИД-19 ОНЛАЙН 

 

Разработеният от Европейската агенция за безопасност 
и здраве при работа инструмент за оценка на новия риск 
е адаптиран на български език 

Българските работодатели вече могат да изготвят 
онлайн оценка на риска от разпространение на КОВИД-



 

  

                                                                                                                       

19, след като Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) 
разработи интерактивен инструмент за целта, който беше адаптиран за България 
благодарение на Инспекцията по труда. Изрично е отбелязано, че информацията в него не 
обхваща здравните заведения, за които са налични специфични нормативни актове и 
указания на здравните органи. 

Инструментът включва различни модули, даващи насока за  основните рискове за 
разпространение на заразата от КОВИД-19, и мерки, които работодателят следва да 
предприеме за минимизирането им чрез: организацията и процедурите; управлението на 
работното място; насърчаването и осигуряването на възможност за спазване на хигиена; 
пътуването от и до работното място и пътуването, свързано с работата; работата от 
разстояние; външните лица в обекта; отварянето на помещенията след прекъсване 
дейността на обекта; организирането на срещи или мероприятия с външни лица; 
командировки; допълнителните рискове, свързани с конкретното предприятие.  Той може да 
бъде използван и за обучения и инструктажи, както и за ограничаване разпространението на 
различни видове грипни вируси с цел намаляване на дните отпуск за временна 
неработоспособност заради тях. 

Интерактивният инструмент за онлайн оценка на риска от разпространение на КОВИД-19 е 
свободно достъпен, само срещу регистрация, през OiRA платформата на EU-OSHA 
https://oiraproject.eu/bg/oira-tools 

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.  От всички инструменти на 
български език, 33 бр. са разработени по проект „Превенция за здраве и безопасност при 
работа“, изпълняван от ИА „Главна инспекция по труда“ и също финансиран по ОПРЧР. 

Източник: Главна инспекция по труда  

 

ФОНД НА ФОНДОВЕТЕ ВЛАГА ОЩЕ 56,3 МЛН. ЛЕВА В МАЛКИ И СРЕДНИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ  

 

 

Още 56.3 млн. лв. насочва Фонд на фондовете (ФнФ) за инвестиции и ликвидна подкрепа на 
малки и средни предприятия, пострадали от пандемията от COVID-19. Това е следващата 
антикризисна мярка на ФнФ след обявения през миналата седмица гаранционен инструмент 
за малки и средни фирми за близо 158 млн. лв. 

За да стигне максимално бързо до крайните получатели, новата сума ще бъде инвестирана 
чрез вече съществуващи инвестиционни инструменти на ФнФ за малки и средни компании, 
включително чрез  фондовете за ускоряване и начално финансиране и за рисков капитал. 

https://oiraproject.eu/bg/oira-tools


 

  

                                                                                                                       

Това ще стане при определени условия след преразглеждане на договорите с вече 
избраните чрез обществени поръчки финансови посредници. Преговорите с тях вече 
започнаха. 

В края на април т.г. Фонд на фондовете получи одобрение от Европейската комисия (ЕК) за 
облекчаване на условията по дяловите инструменти и осигуряване на подкрепа за най-
уязвимия сегмент от икономиката - малките и средни предприятия и особено стартиращите 
компании. Ето защо при инвестирането на новите 56.3 млн. лв. ще отпадне например 
задължението на финансовите посредници да привличат независими частни инвеститори. 

Допълнителният ресурс от 56.3 млн. лв. идва от Оперативна програма „Иновации и 
конкурентност“ (ОПИК) 2014-2020. Първоначално той беше предвиден за Фонд за 
технологичен трансфер (ФТТ) и беше обявена обществена поръчка за избор на финансов 
посредник. 

След избухването на пандемията от COVID-19 и свързаната с нея социално-икономическа 
криза обаче на 11 май т.г. Министерският съвет одобри промени в ОПИК. Въз основа на 
правителственото решение и с оглед мобилизиране на всички възможни ресурси за бърза 
ликвидна подкрепа на малкия и среден бизнес през миналата седмица ФнФ и ОПИК 
актуализираха финансовото споразумение помежду си. 

Новата ситуация наложи ФнФ да прекрати обществената поръчка за избор на посредник за 
ФТТ. С освободения ресурс ще се даде възможност на повече малки и средни фирми да 
продължат своята дейност, без да спират инвестиционните си програми. 

 

ПРОМЯНА В СТАВКИТЕ ПО ДДС В ГЕРМАНИЯ 

 

Данъчната администрация на Германия уведоми 
държавите членки на ЕС за промяна в ставките по ДДС, 
приложими за доставки на далекосъобщителни услуги, 
услуги по радиоразпръскване и услуги, предоставяни по 
електронен път. 

Германия въвежда временно намаление на ставките по 
ДДС за доставки на телекомуникационни услуги, услуги по 
радиоразпръскване  и услуги предоставяни по електронен 

път в периода от 1 юли до 31 декември 2020 г. в резултат на общото намаление на ставките 
на ДДС, предвидено с Втория закон въвеждащ мерки за данъчно подпомагане във връзка с 
коронавируса (член 3 от втория закон за прилагане на мерките за данъчно подпомагане за 
борба с коронавирусната криза) от 29 юни 2020 г., Федерален правен вестник, част I от 30 
юни 2020 г., стр. 1512). 

За някои услуги, предоставяни по електронен път, се прилага намалена ставка от 5 
процента (предишна 7 процента) за  горепосочения период. 

Това са сделки, включващи доставка на следното: 

а) Печатни книги, брошури, листовки и подобни печатни материали, включително под 
формата на сглобени или отделни листове, предназначени за подвързване, и вестници, 
списания и периодични издания, които са подвързани по различен начин, не само с хартия, 
и сет вестници, списания или периодични издания, съдържащи повече от един брой под 
една корица, 

https://www.fmfib.bg/bg/news/137-evropeyskata-komisiya-odobri-predlozhenie-na-fond-na-fondovete-v-posoka-oblekchavane-usloviyata-na-rabota-po-dyalovite-instrumenti


 

  

                                                                                                                       

б) Вестници, списания и периодични издания, с или без илюстрации или рекламни 
материали (с изключение на рекламни списания, рекламни вестници и подобни публикации, 
състоящи се главно от реклами), 

в) Детски книги, книги за рисуване или оцветяване, 

г) Музика, отпечатана на хартия, с или без илюстрации, 

д) Карти и хидрографски или подобни графики от всякакъв вид, включително атласи, стенни 
карти, топографски планове и глобуси, и 

е) Записи на книги, които се четат в електронен вид. 

Публикации, които изцяло или предимно се състоят от видео съдържание или звукова 
музика, се изключват. 

Изключени са и продуктите, предмет на ограниченията, приложими към медиите, които се 
считат за вредни за младите хора, или изискванията за информация съгласно раздел 15, 
параграфи 1 до 3 и 6 от Закона за защита на младежта (Jugendschutzgesetz), както и 
публикации, изцяло или преобладаващо посветени на реклама, включително и реклама за 
пътувания. 

Намалената ставка се прилага и за предоставянето на достъп до бази данни, съдържащи 
голям брой електронни книги, вестници или периодични издания или части от тях. 

Законовото основание за прилагането на намалена ставка по ДДС от 5 процента към 
горепосочените услуги, предоставяни по електронен път е раздел 12 (2) № 14 от германския 
Закон за ДДС (Umsatzsteuergesetz) във връзка с раздел 28, параграф 2 във връзка с № 49 от 
а) до д) и № 50 от приложение 2 към германския Закон за ДДС. 

Доставката на всички останали услуги, посочени в член 47, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 
904/2010, се облага със ставка по ДДС от 16 процента (предишна 19 процента) през 
горепосоченият период. Правното основание за това е член 12, параграф 1 във връзка с 
раздел 28, параграф 1 от германския Закон за ДДС. 

Измененията в закона влизат в сила от 1 юли 2020 г. 

 

ЛЯТНА ИКОНОМИЧЕСКА ПРОГНОЗА ЗА 2020Г.: ОЩЕ ПО-СИЛНА РЕЦЕСИЯ И ПО-
ГОЛЕМИ РАЗЛИЧИЯ 

 

Въпреки бързите и всеобхватни мерки на политиката, предприети както на европейско, така 
и на национално равнище, тази година в икономиката на ЕС ще настъпи дълбока рецесия, 
предизвикана от коронавируса. 

Тъй като премахването на мерките за изолация при домашни условия напредва с по-плавно 
темпо от предвиденото в прогнозата на Европейската комисия от пролетта, въздействието 
върху икономическата активност през 2020 г. ще бъде по-значително от очакваното. 



 

  

                                                                                                                       

Според нашата икономическа прогноза от лятото на 2020 г. икономиката на ЕС ще се свие 
със 8,3 % през 2020 г. и ще отбележи растеж от 5,8 % през 2021 г. Ето защо свиването през 
2020 г. се очаква да бъде значително по-силно от прогнозираните 7,4 % за ЕС в прогнозата 
от пролетта на 2020 г. Растежът през 2021 г. също ще бъде малко по-слаб от предвидения 
през пролетта. 

Очаква се възстановяването да се почувства през втората половина на 2020 г. макар че ще 
остане непълно и неравномерно в различните държави членки. 

Въпреки бързите и всеобхватни мерки на политиката, предприети както на европейско, така 
и на национално равнище, тази година в икономиката на ЕС ще настъпи дълбока рецесия, 
предизвикана от коронавируса. Тъй като премахването на мерките за изолация при 
домашни условия напредва с по-плавно темпо от предвиденото в нашата прогноза от 
пролетта, въздействието върху икономическата активност през 2020 г. ще бъде по-
значително от очакваното. Според икономическата прогноза от лятото на 2020 г. 
икономиката на еврозоната ще се свие с 8,7 % през 2020 г. и ще отбележи растеж от 6,1 % 
през 2021 г. Предвижда се икономиката на ЕС да се свие със 8,3 % през 2020 г. и да 
отбележи растеж от 5,8 % през 2021 г. Ето защо свиването през 2020 г. се очаква да бъде 
значително по-силно от прогнозираните 7,7 % за еврозоната и 7,4 % за ЕС като цяло в 
прогнозата от пролетта на 2020 г. Растежът през 2021 г. също ще бъде малко по-слаб от 
предвидения през пролетта. Валдис Домбровскис, изпълнителен заместник-председател на 
Комисията, отговарящ за икономиката в интерес на хората, заяви: Икономическото 
въздействие на мерките за изолация при домашни условия е по-силно от първоначалните ни 
очаквания. Продължаваме да преминаваме през бурен период и да сме изправени пред 
много рискове, включително друга мощна вълна от зараза. Ако не друго, тази прогноза е 
силен довод за нуждата от споразумение по нашия амбициозен пакет от мерки за 
възстановяване — NexGenerationEU, с цел да помогнем на икономиката. Що се отнася до 
останалата част на годината, а и през следващата, можем да очакваме съживяване, но ще 
трябва да бъдем бдителни по отношение на различната бързина на възстановяването. 
Трябва да продължим да защитаваме работниците и предприятията и да координираме 
нашите политики в тясно сътрудничество на равнище ЕС, за да гарантираме, че ставаме по-
силни и единни. Паоло Джентилони, комисар по въпросите на икономиката, каза: 
Коронавирусът вече отне живота на повече от половин милион души по света, като този 
брой все още се увеличава всеки ден в някои части на света с тревожни темпове. 
Настоящата прогноза показва опустошителните икономически последици от тази пандемия. 
Политическата реакция в цяла Европа помогна да се смекчи ударът за нашите граждани, но 
ситуацията продължава да води до увеличаване на различията, неравенството и 
несигурността. Ето защо е толкова важно да се постигне бързо съгласие по плана за 
възстановяване, предложен от Комисията, за да се осигури както ново доверие, така и ново 
финансиране в нашите икономики в този критичен момент. Очаква се възстановяването да 
се почувства през втората половина на 2020 г. Въздействието на пандемията върху 
икономическата активност вече беше значително през първото тримесечие на 2020 г., 
въпреки че повечето държави членки започнаха да въвеждат мерки за изолация при 
домашни условия едва в средата на март. Тъй като през второто тримесечие на 2020 г. 
настъпи значително по-дълъг период на прекъсване на икономическата активност и 
изолация при домашни условия, очаква се икономическата продукция да е намаляла 
значително повече, отколкото през първото тримесечие. Първите данни за май и юни обаче 
показват, че най-лошото може да е отминало. Очаква се възстановяването да се почувства 
през втората половина на годината, макар че ще остане непълно и неравномерно в 
различните държави членки. Сътресенията за икономиката на ЕС са симетрични поради 
това, че пандемията засегна всички държави членки. Въпреки това както спадът на 
производството през 2020 г., така и силата на съживяването през 2021 г. се очаква да се 
различават чувствително. Предвижда се разликите в обхвата на въздействието на 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/summer-2020-economic-forecast-deeper-recession-wider-divergences_en


 

  

                                                                                                                       

пандемията и силата на възстановяването в отделните държави членки да бъдат все още 
по-силно изразени, отколкото се очакваше в прогнозата от пролетта. Непроменена прогноза 
за инфлацията Цялостните перспективи за инфлацията слабо се промениха от прогнозата 
от пролетта, въпреки че настъпиха значителни промени в основните сили, влияещи на 
цените. Въпреки че цените на нефта и храните нараснаха повече от очакваното, очаква се 
ефектът им да бъде балансиран от по-слабите икономически перспективи и последиците от 
намаляването на ДДС и други мерки, предприети в някои държави членки. Текущата 
прогноза за измерената чрез хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ) 
инфлация в еврозоната е за 0,3 % през 2020 г. и 1,1 % през 2021 г. Предвижда се 
инфлацията в ЕС да бъде 0,6 % през 2020 г. и 1,3 % през 2021 г. Изключително големи 
рискове Рисковете за тази прогноза са изключително големи и са свързани с влошаването 
на прогнозните стойности. Мащабът и продължителността на пандемията, както и 
евентуално необходимите бъдещи мерки за изолация при домашни условия остават по 
същество неизвестни. Според прогнозата мерките за изолация при домашни условия ще 
продължат да бъдат отхлабвани и няма да има „ втора вълна“ на зараза. Налице са 
значителни рискове пазарът на труда да бъде засегнат по-трайно от очакваното, а 
трудностите, свързани с ликвидността, биха могли да се превърнат в проблеми с 
платежоспособността за много предприятия. Налице са рискове за стабилността на 
финансовите пазари и опасност държавите членки да не координират в достатъчна степен 
националните мерки на политиката. Липсата на споразумение за бъдещите търговски 
отношения между Обединеното кралство и ЕС би могло да доведе и до по-слаб растеж, 
особено за Обединеното кралство. В пообщ план протекционистичните политики и 
прекаленото отдалечаване от световните производствени вериги също биха могли да 
повлияят отрицателно на търговията и световната икономика. Има също така благоприятни 
рискове, като например ранната наличност на ваксина срещу коронавируса. Предложението 
на Комисията за план за възстановяване, концентрирано върху нов инструмент — 
NexGenerationEU, не е включено в тази прогноза, тъй като по него все още не постигнато 
споразумение. По тази причина наличието на споразумение по предложението на Комисията 
също се счита за благоприятен риск. В по-общ план, не може да се изключи по-бързо от 
очакваното съживяване, особено ако епидемиологичната ситуация позволява оставащите 
ограничения да бъдат премахнати по-бързо от предположеното. За Обединеното кралство 
хипотезата е чисто техническа Като се има предвид, че бъдещите отношения между ЕС и 
Обединеното кралство все още не са ясни, прогнозите за 2021 г. се основават на чисто 
техническа хипотеза за запазване на статуквото в техните търговски отношения. Това се 
прави единствено за целите на прогнозирането и не е израз на очаквания нито 
предвиждания във връзка с резултатите от преговорите между ЕС и Обединеното кралство 
за техните бъдещи отношения. Контекст Настоящата прогноза се основава на набор от 
технически хипотези относно обменните курсове, лихвените проценти и цените на стоките, 
актуални към 26 юни. Що се отнася до всички други входящи данни, включително хипотезите 
относно държавните политики, в прогнозата е взета под внимание информацията, налична 
до 30 юни включително. Прогнозата се основава на хипотезата за непроменени политики, 
освен ако не са обявени правдоподобно конкретни и подробни мерки. Всяка година 
Европейската комисия публикува две подробни прогнози (пролетна и есенна) и две 
междинни прогнози (зимна и лятна). Междинните прогнози обхващат годишния и 
тримесечния БВП и инфлацията за текущата и следващата година за всички държави от ЕС, 
както и съвкупни данни за ЕС и еврозоната. Следващата икономическа прогноза на 
Европейската комисия ще бъде есенната икономическа прогноза от 2020 г., която се очаква 
да бъде публикувана през ноември 2020 г. За повече информация Лятна икономическа 
прогноза за 2020 г 

 



 

  

                                                                                                                       

 

 

ОТ 15 ЮЛИ ЗАПОЧВА ПРИЕМ ПО СХЕМАТА ЗА "ИНВЕСТИЦИИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА 
КЛАНИЧНИ ПУНКТОВЕ" 

 

Животновъдите ще могат да кандидатстват за 
подпомагане по нова схема за държавна помощ 
„Инвестиции за изграждане на кланични пунктове“. 
Документи ще се приемат в Областните дирекции на ДФ 
„Земеделие“ по място на осъществяване на дейността 
по проекта от 15 юли до 31 юли 2020 г. 

   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 и/или дребни преживни 
животни. Средствата ще се изплащат по банкова сметка на кандидата след доказване на 
целевото изпълнение на инвестицията. 

    Определеният от УС на ДФ „Земеделие“ бюджет на помощта за 2020 г. е в размер на 2,5 
млн. 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 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 

 
ОТ 13 ЮЛИ ЗАПОЧВА ПРИЕМ ПО МЯРКА  "КРИЗИСНО СЪХРАНЕНИЕ НА ВИНО" 

 
 
 От 13 до 24 юли ще се проведе прием по мярка 
„Кризисно съхранение на вино“. Това е петата мярка от 
Националната програма за подпомагане на лозаро-
винарския сектор за периода 2019-2023 г., по която ДФ 
„Земеделие“ отваря прием от началото на 2020 година. 

Мярката ще се прилага само през финансова 2020 г. 
Целта й е преодоляване на смущенията на пазара в 

АКТУАЛНИ НОВИНИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ ЗЕМЕДЕЛСКИЯ СЕКТОР И 

ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

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


 

  

                                                                                                                       

лозаро-винарския сектор, породени от пандемията от COVID-19. 

  По мярка „Кризисно съхранение на вино“ се подпомагат произведени в страната вина, 
временно оттеглени от пазара, с цел постепенното възвръщане на неговата икономическа 
жизнеспособност. Съхранението на вино ще се извършва в складове или собствени 
помещения за съхранение в обекти за производство на вино. За финансова помощ могат да 
кандидатстват винарски предприятия, вписани в лозарския регистър като 
винопроизводители, съгласно Закона за виното и спиртните напитки. Други допустими 
кандидати са още организации на производители, асоциации на организации на 
производители, групи производители и междубраншови организации в сектор винено грозде. 

    Допустимият период за подпомагане на складирани количества вино по мярката е 4 май – 
20 септември 2020 г. Размерът на финансовата помощ е 0,04 лв. за един литър вино, 
складирано за период от 1 месец, или еквивалентната/преизчислената стойност на ден. 
Максималният размер на съфинансирането от Европейския фонд за гарантиране на 
земеделието по мярката е 100 % от стойността на допустимите разходи. 

    На официалната интернет страница на ДФ „Земеделие“ са публикувани образци на 
документите за кандидатстване. 

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

Източник: Държавен фонд земеделие 

 

СТАРТИРА ПРИЕМЪТ ПО ПОДМЯРКА 7.6 ОТ ПРСР 2014-2020г.   ЗА 
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ  НА СГРАДИ С РЕЛИГИОЗНО ЗНАЧЕНИЕ 

 
 

От 22 юни 2020 г., стартира приемът по подмярка 7.6. 

„Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, 

възстановяване и подобряване на културното и 

природно наследство на селата“ от мярка 7 „Основни 

услуги и обновяване на селата в селските райони“ от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 

2014 – 2020 г. 

Целта на процедурата е да повиши качеството на 

живот и да запази културната идентичност и традиции в селските райони. Общият 

бюджет по подмярката е в размер на близо 28.5 млн. лв. Крайният срок за подаване на 

проектни предложения е 23 септември 2020 г. Допустимите за подпомагане разходи са за 

възстановяване и реконструкция на сгради с религиозно значение. По подмярката ще 

бъдат финансирани и дейности за оборудване и обзавеждане на местни поделения по 

вероизповеданията. Кандидатите трябва да са признати или регистрирани като 

юридически лица по Закона за вероизповеданията. Максималният размер на 

безвъзмездната финансова помощ е в размер до 100% от общия размер на допустимите 

разходи и не могат да надвишават левовата равностойност на 300 000 евро за проект. 

https://www.dfz.bg/bg/selskostopanski-pazarni-mehanizmi/vino/measures/-1/


 

  

                                                                                                                       

НОВИНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ 

    Процедурата има за цел да запази духовния и културен живот на населението, което е 

от важно значение за развитието на селските райони. Очакваните резултати от 

подпомагането се изразяват в запазване на културната идентичност и традиции, както и 

повишаване качеството на живот на хората, живеещи в тях. За подаване на проектните 

предложения по подмярка 7.6 бенефициентите попълват уеб базиран формуляр за 

кандидатстване, който заедно с придружителните документи се подава чрез 

Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските 

структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г. (ИСУН 2020). 

     Условията за кандидатстване, изпълнение и приложенията към тях са публикувани на 

интернет страницата на Министерство на земеделието, храните и 

горите: www.mzh.government.bg и на Информационната система за управление и 

наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове 

(ИСУН) на следния интернет адрес: http://eumis2020.government.bg/ 

Източник: Държавен фонд земеделие 

 

 

 КОМИСИЯТА ПРЕДСТАВЯ ЕВРОПЕЙСКАТА ПРОГРАМА ЗА УМЕНИЯ ЗА 
ПОСТИГАНЕ НА УСТОЙЧИВА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ, СООЦИАЛНА 

СПРАВЕДЛИВОСТ И ИЗДЪРЖЛИВОСТ  

 

 

 

 

 

 

 

 

На 1 юли Комисията представи Европейската програма за умения за постигане на устойчива 
конкурентоспособност, социална справедливост и издръжливост. В нея се определят 
амбициозни количествени цели за повишаване на квалификацията (усъвършенстване на 
съществуващите умения) и за преквалифициране (преминаване на обучение за 
придобиване на нови умения), които да бъдат постигнати през следващите 5 години.  

Предвидените в програмата 12 действия са насочени към придобиването на умения за 
работни места чрез работа в сътрудничество с държавите членки, предприятията и 
социалните партньори. Целта е да действат заедно за осъществяване на промяна чрез 
предоставяне на възможност на хората да се учат през целия живот и чрез използване на 
бюджета на ЕС като катализатор за мобилизиране на публични и частни инвестиции в 
уменията на хората. 

https://www.mzh.government.bg/bg/
https://eumis2020.government.bg/


 

  

                                                                                                                       

Цели се да се гарантира, че правото на обучение и учене през целия живот, залегнало в 
Европейския стълб на социалните права, се превръща в реалност в цяла Европа — като се 
започне от градовете и се стигне до отдалечените и селските райони, и че всички могат да 
се възползват от това. Комисията поставя уменията на централно място в дневния ред на 
политиката на ЕС, като насочва инвестициите към хората и техните умения, за да може след 
пандемията от коронавирус да бъде постигнато устойчиво възстановяване. Предприятията 
се нуждаят от работници с необходимите умения, за да овладеят зеления и цифровия 
преход, а хората трябва да са в състояние да получат необходимото образование и 
обучение, за да просперират в живота. 

Маргаритис Схинас, заместник-председател на Комисията, отговарящ за утвърждаването на 
европейския начин на живот, заяви: Настоящата безпрецедентна криза изисква 
безпрецедентни ответни действия, които ще ни помогнат и сега, и за дълги години напред. 
Днес Европейската комисия призовава държавите — членки на ЕС, да инвестират в умения. 
Средствата от ЕС в размер на милиарди евро, които са предвидени в рамките на Плана на 
ЕС за възстановяване и бъдещия дългосрочен бюджет на Съюза, предоставят уникална 
възможност за това. Вече сме наясно, че именно уменията позволяват на хората и на 
нашите икономики да просперират. Време е да обединим усилията си и да осъществим 
революция в областта на уменията, без никой да бъде изоставян. 

Никола Шмит, комисар, отговарящ за работните места и социалните права, 
заяви: Квалифицирането на работната ни сила е сред нашите основни мерки за 
възстановяване. Осигуряването на възможност хората да изградят набор от необходимите 
за тях умения е от ключово значение за подготовката за зеления и цифровия преход. 
Благодарение на това всеки ще може да се възползва от нови възможности на бързо 
развиващ се пазар на труда. 

Умения за работни места в условия на зелена и цифрова икономика 

Зеленият и цифровият преход и придружаващите ги демографски тенденции променят 
начина, по който живеем, работим и си взаимодействаме. Искаме да гарантираме, че хората 
притежават уменията, от които се нуждаят, за да просперират. Пандемията от коронавирус 
ускори тези преходи и постави пред нови предизвикателства професионалното развитие на 
много хора в Европа. След кризата много европейци ще трябва да усвоят нови умения или 
да усъвършенстват притежаваните от тях умения, за да се приспособят към променения 
пазар на труда. Програмата за умения цели уменията в ЕС да станат по-подходящи за 
засилване на устойчивата конкурентоспособност, гарантиране на социална справедливост и 
изграждане на издръжливост. Това ще бъде постигнато чрез 12 „действия“. 

1. Пакт за умения 

2. Укрепване на аналитичните данни за уменията 

3. Подкрепа от ЕС за стратегически действия на национално равнище за повишаване 
на квалификацията 

4. Предложение за Препоръка на Съвета относно професионалното образование и 
обучение за постигане на устойчива конкурентоспособност, социална справедливост 
и издръжливост 

5. Разгръщане на инициативата за Европейските университети и повишаване на 
уменията на учените 

6. Умения в подкрепа на зеления и цифровия преход 

7. Увеличаване на броя на завършилите висше образование в сферата на НТИМ и 
насърчаване на предприемаческите и общоприложимите умения 



 

  

                                                                                                                       

8. Житейски умения 

9. Инициатива относно индивидуалните сметки за обучение 

10. Европейски подход към микроквалификациите 

11. Нова платформа „Европас“ 

12. Усъвършенстване на рамката, позволяваща мобилизирането на инвестиции от 
държавите членки и на частни инвестиции в умения 

Повече подробности за всяко от 12-те водещи действия можете да намерите в 
придружаващия документ с въпроси и отговориТърсене на налични преводи за тази 
връзкаEN•••. 

Днешното стартиране на новата платформа „Европас“ бележи първото изпълнено действие 
от Програмата за умения. Платформата вече предлага насоки за съставянето на 
автобиография, подходящи предложения за работни места и обучения и информация за 
тенденциите в сферата на уменията и е налична на 29 езика. 

Днес Комисията приема и предложението си за Препоръка на Съвета относно 
професионалното образование и обучение. 

Амбициозни цели 

Като част от своята решителна политика за нови умения Комисията си е поставила 
амбициозни цели за следващите 5 години. Те се основават на съществуващи показатели, 
които ще позволят ежегодно проследяване на напредъка чрез европейския семестър. На 
този етап няма количествени показатели за зелените умения, така че Комисията ще 
разработи нови такива. 

Показатели 
Цели за 
2025 г. 

Настоящо равнище 
(последната налична 
година) 

Увеличение 
(в %) 

Участие на възрастни на 25—64 години в 
обучение за период от 12 месеца 

50 % 38 % (2016 г.) + 32 % 

Участие на нискоквалифицирани лица на 
възраст 25—64 години в обучение за период 
от 12 месеца 

30 % 18 % (2016 г.) + 67 % 

Дял на безработните възрастни на 25—64 
години, участвали в неотдавнашен процес на 
учене 

20 % 11 % (2019 г.) + 82 % 

Дял на възрастните на 16—74 години, 
притежаващи поне основни цифрови умения 

70 % 56 % (2019 г.) + 25 % 

Това означава, че до 2025 г. трябва да бъдат проведени 540 милиона обучения за 
възрастни, включително 60 милиона за нискоквалифицирани лица и 40 милиона за 
безработни. Броят на възрастните с основни умения в областта на цифровите технологии 
трябва да се увеличи, достигайки 230 милиона. 

Мобилизиране на инвестиции в уменията на хората 

За да осъществи действията и да постигне целите на Програмата за умения, ЕС ще се 
нуждае от допълнителни публични и частни инвестиции в умения на приблизителна 
стойност от около 48 милиарда евро годишно. Предложението на Комисията за Next 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_1197
https://europa.eu/europass/bg


 

  

                                                                                                                       

Generation EU осигурява значителни ресурси като част от мащабна бюджетна инициатива за 
преодоляване на икономическите и социалните последици от кризата. 

Средствата от ЕС могат да подействат като катализатор за инвестирането в уменията на 
хората. В рамките на Плана на ЕС за възстановяване се предлагат безпрецедентни 
финансови ресурси в подкрепа на устойчивото възстановяване, а инвестициите в умения 
трябва да бъдат в основата на тези усилия. В периода 2021—2027 г. инструменти на ЕС, 
като Европейския социален фонд плюс с предложен бюджет в размер на 86 милиарда евро, 
„Еразъм“ с предложен бюджет в размер на 26 милиарда евро и компонента за социални 
инвестиции и умения на InvestEU с предложен бюджет в размер на 3,6 милиарда евро, могат 
да бъдат мобилизирани за подпомагане на хората да придобият по-подходящи или нови 
умения.По линия на новата програма „Цифрова Европа“, за която е предложен бюджет в 
размер на 9,2 милиарда евро, ще се инвестира в развитието на усъвършенствани цифрови 
умения за овладяване на технологиите. Освен това Механизмът за възстановяване и 
устойчивост, който разполага с 560 милиарда евро под формата на безвъзмездни средства 
и заеми, предоставя на държавите членки големи възможности за финансиране на 
инициативи за повишаване на квалификацията и за преквалифициране, при условие че са 
въведени съответните реформи. 

Контекст 

До 2030 г. преминаването към ресурсно ефективна, кръгова, цифровизирана и 
нисковъглеродна икономика може да доведе до създаването на повече от 1 милион работни 
места. През следващите 5 години само в сферата на изкуствения интелект и роботиката ще 
се създадат почти 60 милиона нови работни места в световен мащаб. Други работни места 
може да се променят или дори да изчезнат. Вследствие на пандемията от коронавирус 
тенденциите във връзка с уменията на пазара на труда придобиха по-ясни очертания и това 
засили необходимостта от промяна и увеличи възможностите за нейното осъществяване. В 
условията на бързо развиващи се пазар на труда и общество ученето през целия живот 
трябва да се превърне в реалност. 

Публикуваните днес инициативи се основават на Европейския стълб на социалните права, 
обявен от институциите и лидерите на ЕС през ноември 2017 г., и на съобщението „Силна 
социална Европа за справедливи промени“, публикувано през януари 2020 г. 

За повече информация 

Въпроси и отговори относно Европейската програма за умения за постигане на устойчива 
конкурентоспособност, социална справедливост и издръжливостТърсене на налични 
преводи за тази връзкаEN••• 

Посетете новата платформа „Европас“ 

Споделете мнението си: страница за обществена консултация относно социална Европа 
RELATED DOCUMENT(S):  

Информационен документ: Европейска програма за умения 

Съобщение „Европейска програма за умения за постигане на устойчива 
конкурентоспособност, социална справедливост и издръжливост“ 

Предложение за Препоръка на Съвета относно професионалното образование и 
обучение 

Информационен документ за професионалното образование и обучение 

 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1226&langId=bg
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=bg&catId=89&newsId=9524&furtherNews=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=bg&catId=89&newsId=9524&furtherNews=yes
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_1197
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_1197
https://europa.eu/europass/bg
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1487&langId=bg
https://ec.europa.eu/bulgaria/sites/bulgaria/files/docs/news/skillsagenda_30june_v2.pdf
https://ec.europa.eu/bulgaria/sites/bulgaria/files/docs/news/communication_30june_v2.pdf
https://ec.europa.eu/bulgaria/sites/bulgaria/files/docs/news/communication_30june_v2.pdf
https://ec.europa.eu/bulgaria/sites/bulgaria/files/docs/news/prop_vet_2_en_act_part1_v7_0.pdf
https://ec.europa.eu/bulgaria/sites/bulgaria/files/docs/news/prop_vet_2_en_act_part1_v7_0.pdf
https://ec.europa.eu/bulgaria/sites/bulgaria/files/docs/news/vet_factsheet_-_final_1.pdf


 

  

                                                                                                                       

СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ЦИФРОВИЗАЦИЯ НА ДОСТЪПА ДО ПРАВОСЪДИЕ ЩЕ 
БЪДЕ ОТ ПОЛЗА ЗА ГРАЖДАНИТЕ  

  

                   

 

 

 

 

 

На 30 юни преговарящите от Европейския парламент и Съвета на ЕС постигнаха 
споразумение, което прави достъпа до правосъдие по-бърз, по-евтин и по-удобен за 
гражданите и предприятията на ЕС. 

Двата законодателни акта, договорени между двамата законодатели на ЕС, съответно 
относно събирането на доказателства и връчването на съдебни документи, целят да 
направят съдебното трансгранично сътрудничество между националните съдилища по-
ефективно чрез цифровизацията на граждански и търговски дела. 

Основни елементи от споразумението: 

 Съдилищата ще могат да обменят документи по електронен път: промените в двата 
регламента създават децентрализирана ИТ система, която ще позволи по-бърз, по-сигурен и 
ефективен обмен на документи между държавите членки; 

 Децентрализираната ИТ система ще се състои от национални, оперативно съвместими ИТ 
системи, без участието на институции на ЕС; 

 Защита на данните: информацията ще бъде строго поверителна, а личните данни и личния 
живот ще бъдат защитени при предаване на документи и вземане на доказателства; личните 
данни, които се считат за ирелевантни за конкретен случай, ще бъдат изтрити незабавно; 

 По-голямо използване на комуникацията от разстояние: съвременните комуникационни 
технологии, като например видеоконферентна връзка, които могат да намалят разходите и 
да помогнат за по-бързото вземане на доказателства, ще бъдат използвани по подходящ 
начин и със съгласието на лицето, което се изслушва. 

По-голямата правна сигурност, съчетана с прости и цифровизирани процедури, ще насърчи 
физическите лица и предприятията да участват в трансгранични транзакции, като по този 
начин ще засили търговията в ЕС и следователно функционирането на вътрешния пазар. 

Следващи стъпки 

Сега Парламентът и Съветът на ЕС трябва да одобрят окончателния вариант на 
споразумението, преди то да бъде публикувано в Официален вестник на Европейския съюз. 
Двата регламента влизат в сила 20 дни след публикуването им. 

Бързи факти 

Двете предложения представляват пакет за модернизиране на съдебното сътрудничество 
по граждански и търговски дела и заместват по-ранната международна, по-сложна система 
от Хагските конвенции между държавите членки. 

Съществуващият регламент относно връчването на документи създава ускорена и 
стандартизирана процедура за предаване на документите между съдилища и други страни в 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2018/0378/COM_COM(2018)0378_EN.pdf


 

  

                                                                                                                       

различни страни от ЕС. Регламентът за събиране на доказателства предоставя рамка за 
трансгранична съдебна помощ между държавите от ЕС, като улеснява събирането на 
доказателства в чужбина. 

  

БЮДЖЕТ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ: ПАРЛАМЕНТЪТ ИСКА ЯСНОТА ОТНОСНО 
ИЗТОЧНИЦИТЕ НА СРЕДСТВА 

 

 
Председателят на Европейския съвет Шарл Мишел по време на дебата в Парламента на 8 юли  

 

ЕС трябва да осигури достатъчно бюджетни средства, за да реализира плановете си 
за възстановяване от кризата, заявиха евродепутатите в пленарен дебат на 8 юли. 

 

В центъра на дискусията с председателя на Европейския съвет Шарл Мишел бяха 
перспективите за постигане на съгласие между държавите членки относно бюджета на ЕС за 
2021-2027 г. и плановете за възстановяване на срещата на върха на 17-18 юли. 
Европейската комисия предлага финансов пакет от близо 2 трлн. евро за подпомагане на 
засегнатите от коронавируса региони и сектори и поставяне на основите на устойчива, 
дигитална Европа. 

Г-н Мишел информира депутатите за двустранните си консултации с лидерите на страните в 
ЕС. Той каза, че ще излезе с предложение за споразумение до края на седмицата, но в 
същото време отбеляза, че съществуват значителни различия в позициите: “Впечатленията 
ми след този тур консултации са, че не сме приключили с преговорите и остава още много 
работа”. 

Заместник-председателят на Комисията Марош Шефчович подчерта нуждата от 
сътрудничество между Европейския парламент, Съвета и Комисията и изрази надежда, че 
на среща по-късно през деня между председателите на институциите и германския канцлер 
Ангела Меркел, която оглавява ротационното председателство на Съвета на ЕС, ще бъдат 
положени основите на компромис. 

 Много изказали се депутати подчертаха, че споразумение между държавните ръководители, 
което не осигурява достатъчно финансиране, няма да получи одобрение в 
Парламента. Зигфрид Мурешан (ЕНП, Румъния) изрази тревога, че Европейският съвет 
изолира Парламента от преговорите. “Не можем да се съгласим с Вас, защото Вие ще 
предложите по-малък бюджет за един Европейски съюз, който трябва да върши повече”, се 
обърна той към Шарл Мишел. 

НОВИНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ 

https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/dlghosrochniiat-biudzhet-na-es-sled-2020-gh/20200131STO71519/dlghosrochniiat-biudzhet-na-es-vvedenie
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/dlghosrochniiat-biudzhet-na-es-sled-2020-gh/20200131STO71519/dlghosrochniiat-biudzhet-na-es-vvedenie
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/dlghosrochniiat-biudzhet-na-es-sled-2020-gh/20200513STO79012/covid-19-plant-na-es-za-ikonomichesko-vzstanoviavane
https://www.europarl.europa.eu/meps/bg/124802/SIEGFRIED_MURESAN/home


 

  

                                                                                                                       

 Ираче Гарсия Перес (С&Д, Испания) възрази срещу идеята, че държавите членки ще трябва 
да изпълняват макроикономически изисквания, за да получават финансиране за 
възстановяване: “Ние знаем какво означават бюджетните ограничения, колко тежко те 
засягат работниците, как се отразява орязването на социалните разходи. Просто не можем 
да си позволим да се върнем към тези политики”. 

Много от изказалите се в дебата настояха за споразумение относно нови източници на 
средства в европейския бюджет. “Няма да се задоволим само с данък върху пластмасовите 
отпадъци", заяви Валери Айер (Обнови Европа, Франция), която е сред докладчиците на 
Парламента за ресурсите в бюджета. Според нея бремето за изплащане на безвъзмездните 
средства от фонда за възстановяване не трябва да се стоварва върху бъдещите поколения. 
“Нека натоварим компании като Google, Apple, Facebook и Amazon, нека натоварим 
мултинационални компании с агресивни данъчни практики и големите замърсители". 

Депутатите призоваха държавните ръководители да имат предвид мащаба на 
предизвикателствата пред Европа. “Хората се плашат от размера (на пакета - бел. ред.), но, 
честно казано, говорим за 1,5% от БВП за три години при положение, че очакваме рецесия 
от 9-10% от БВП”, отбеляза Филип Ламбертс (Зелени/ЕСА, Белгия). Размус 
Андресен (Зелени/ЕСА, Германия) изтъкна климата и върховенството на закона като 
приоритети на ЕС и призова: “Не позволявайте фалшиви компромиси в ущърб на климата и 
демокрацията”. 

Председателят на бюджетната комисия Йохан Ван Овертфелд (ЕКР, Белгия) подчерта, че 
европейските институции трябва да се стремят да намалят несигурността за бизнеса и 
хората в тези трудни времена: “Всички институции са призвани да дадат най-доброто от 
себе си, за да избегнат институционална блокада. Такава блокада само би допринесла за 
липсата на тласък към социално-икономическо възстановяване”. 

“Европейският съвет трябва да се захване с работата”, призова Маргарида Маркеш (С&Д, 
Португалия), един от докладчиците на Парламента за дългосрочния бюджет на ЕС. Тя 
изтъкна значението на това, което се обсъжда: “Фондът за възстановяване е ключов за 
излизането на Европа от кризата. Многогодишната финансова рамка е ключова за бъдещето 
на следващото поколение”. 

 
Допълнителна информация 

 Видеозапис на дебата  

 Аудиовизуални материали  

 Съобщение за пленарния дебат: „Сделка в Съвета не означава окончателна сделка“  
 

СПРАВЕДЛИВ ПРЕХОД В РЕГИОНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ: ПОДКРЕПА НА 
ХОРАТА, ИКОНОМИКАТА И ОКОЛНАТА  СРЕДА 

                         

https://www.europarl.europa.eu/meps/bg/28298/IRATXE_GARCIA+PEREZ/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/bg/135511/VALERIE_HAYER/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/bg/96648/PHILIPPE_LAMBERTS/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/bg/197448/RASMUS_ANDRESEN/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/bg/197448/RASMUS_ANDRESEN/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/bg/125106/JOHAN_VAN+OVERTVELDT/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/bg/197638/MARGARIDA_MARQUES/home
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=BG&vodId=576ff468-033e-5849-7c3a-9d566c7706c4&date=20200708
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-council-19-june-2020_16001_pk
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20200706IPR82713/debat-otnosno-biudzheta-i-vzstanoviavaneto-na-es


 

  

                                                                                                                       

Първо гласуване за новия Фонд за справедлив преход, първо законодателно 
предложение в рамките на Зеления пакт 

Създаване на „Зелен механизъм за поощряване на постиженията“ 

Увеличени бюджет и обхват на Фонда от евродепутатите 

 ЕС трябва да премине към неутрална по отношение на климата икономика, без да 
допусне увеличаване на неравенството между регионите, настоява комисията на ЕП по 
регионално развитие. 

В понеделник, 6 юли, комисията на ЕП по регионално развитие (REGI) одобри 
създаването на Фонда за справедлив преход (ФСП) с 27 гласа „за“, 7 „против“ и 8 
„въздържал се“. 

Разпределение на финансовите ресурси 

Членовете на ЕП настояха за значително увеличение на бюджета, отпуснат чрез 
финансовата рамка за периода 2021-2027 г. (от 11 270 459 000 евро в текущи цени до 25 
358 532 750 евро по цени за 2018 г., обявен също като „основна сума“). Към тази сума ще 
бъдат добавени допълнително 32 803 000 000 евро по текущи цени, според 
законодателното предложение за Инструмента за възстановяване на ЕС. 

Договореният текст включва създаването на „Зелен механизъм за поощряване на 
постиженията“, който позволява 18% от общите ресурси на ФСП да бъдат разпределени 
в зависимост от скоростта, с която държавите членки намаляват своите емисии на 
парникови газове, разделено на средният им, най-скорошен БНД. В допълнение 1% от 
общата сума ще бъде разпределена за островите в рамките на ЕС и 1% - за най-
отдалечените региони. 

Тъй като основната цел на ФСП е да подкрепи най-уязвимите общности във всеки 
регион, членовете на ЕП призовават процентът на съфинансиране от страна на ЕС да 
бъде до 85% от разходите за одобрените проекти. 

Връзка със съществуващите инструменти на политиката на сближаване на ЕС 

Създаването на ФСП не трябва да води до намаляване или задължителни трансфери от 
други фондове по политиките за сближаване, подчертава договорения текст. Ресурсите 
на ФСП могат да бъдат допълнени с ресурси, доброволно прехвърлени от Европейския 
фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Европейския социален фонд (ESF+), като се 
запазят първоначалните им цели. 

Разширяване на обхвата на подкрепа 

Евродепутатите настояват обхватът на ФСП да бъде разширен, като се фокусира върху 
социалното сближаване и създаването на работни места. Дейностите, подпомагани от 
фонда, ще включват също: микропредприятия, устойчив туризъм, социална 
инфраструктура, университети и публични научноизследователски институции, 
технологии за съхранение на енергия, централно отопление с ниски емисии, 
интелигентна и устойчива мобилност, цифрови иновации, включително цифрово и 
прецизно земеделие, проекти срещу енергийна бедност, както и култура, образование и 
изграждане на общности. 

За региони, които силно разчитат на добива и използването на въглища, лигнитни 
въглища, шистов нефт или торф, членовете на ЕП предлагат дерогация за инвестиции в 
дейности, свързани с преминаването към употребата на природен газ. В този смисъл 
Европейската комисия може да одобри териториални планове за справедлив преход, 
които включват такива дейности, ако те са квалифицирани като „екологично устойчиви“ в 



 

  

                                                                                                                       

съответствие с Регламента за таксономията и отговарят на шест допълнителни 
кумулативни условия. 

Цитат 

Манолис Кефалоянис (ЕНП, Гърция), докладчик по законодателното предложение заяви: 
„Фондът за справедлив преход е първата важна стъпка в емблематичната инициатива на 
Европейската комисия за Зелена Европа. Днес комисията по регионално развитие 
потвърди, че ЕП ще продължи да има водеща роля в прилагането на Парижкото 
споразумение, стремейки се към социално справедлив и зелен преход в нашите региони. 
С увеличения бюджет ще можем ефективно да подкрепим най-нуждаещите се региони, 
но преди всичко - нашите граждани. Преминаваме в нова зелена ера, без да изоставим 
никого.“ 

Следващи стъпки 

Очаква се Европейският парламент да гласува проектодоклада и да даде мандат за 
междуинституционални преговори по време на пленарната сесия през септември. 

Бързи факти 

Парламентът вече призова за създаване на всеобхватен фонд за подкрепа на 
справедливия преход в енергийния сектор още през март 2018 г., като резолюцията 
представя позицията на Парламента относно МФР след 2020 г. На 14 януари 2020 г. 
Европейската комисия публикува законодателно предложение относно Фонда за 
справедлив преход (ФСП), чиято цел е да помогне на най-засегнатите региони да 
облекчат социално-икономическото въздействие на прехода. Това е първото 
законодателно предложение за изпълнение на приоритетите, заложени в Европейския 
зелен пакт. В края на май 2020 г. Европейската комисия предложи значително 
увеличение на средствата на фонда в изменено законодателно предложение (общо 44 
милиарда евро в текущи цени). 

 

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 


