
 

  

                                                                                                                       

 

ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН "БИЗНЕС ПАНОРАМА" 

ИНФОРМАЦИЯ В ПОМОЩ НА БИЗНЕСА - МАЛКИ И 

СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ЗЕМЕДЕЛСКИ 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

 

  Юни  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 

 Изменение на ПМС № 91 относно реда и начина на проверка на документите, 

представяни от кандидатите на безвъзмездна финансова помощ и бенефициентите 

по ОПИК 

 Работодателите могат да кандидатстват за компенсации за запазване на заетостта 

до 30 юни 

 И договорите до 120 дни за прибиране на реколтата вече се предоставят онлайн 

 18 нови електронни услуги в портала за електронни услуги на Патентно ведомство 

 Европейската комисия предлага съвместно с Европейската инвестиционна банка 

механизъм за отпускане на заеми в публичния сектор в подкрепа на екологичните 

инвестиции. 

 

 АКТУАЛНИ НОВИНИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ ЗЕМЕДЕЛСКИЯ СЕКТОР И 

ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

 Мярката „Кризисно съхранение на вино“ ще подпомага производители в лозаро - 

винарския сектор . 

 Европейската комисия одобри седмото изменение на ПРСР 2014-2020 

 ДФ „Земеделие” създаде специален имейл за сигнали за пожари 

 

 НОВИНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ 

 НОВИНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

                                                                                                                       

ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОДКРЕПА НА БИЗНЕСА 

 

1. Брокерско събитие: B2B AIMatch 2020 @ CROATIA: INNOVATIVE 

ENTERPRISE WEEK 2020 

Дата:  01  – 02 юли 2020 

Място: Дубровник, Хърватия 

 

Фокусът на събитието е върху  следните сектори:   

 Изкуствен интелект; 

 Компютърен софтуер; 

 ИКТ; Информатика; 

 

За повече информация тук. 

 

2. Брокерско събитие: Online EEN Brokerage Event "Technology & Business 

Cooperation Days" formerly known as EEN Brokerage Event during 

HANNOVER MESSE 2020 "Technology & Business Cooperation Days" 

 

Дата:  30 юни 2020 – 02 юли 2020 г. 

Място: Хановер, Германия 

 

Фокусът на събитието е върху  следните сектори:   

 Обработка на информация; ИТ и телематични приложения; 

 Индустриално производство; Технология на материалите; 

 Енергийна ефективност; 

 Инструменти за измервания; 

 Стандарти; Електронни измервателни системи. 

 

       За повече информация тук. 

 

3. Брокерско събитие: Brokerage event Iot, AI & Robotics @ SIDO  

 

Дата:  03  – 04 септември 2020 г. 

Място:Лион, Франция 

 

 Фокусът на събитието е върху  следните сектори:   

 Автономни превозни средства; 

 Блок Чейн; Криптовалути; 

 Сензорни мрежи; 

 Роботика; Изкуствен интелект; 

 

     За повече информация тук 

https://events.b2match.com/e/b2b-aimatch2020
https://technology-business-cooperation-days-2020.b2match.io/
https://sido2020.b2match.io/


 

  

                                                                                                                       

 

4. Брокерско събитие: Matchmaking event during the 85th edition of the 

Thessaloniki International Fair 

 

Дата:  07  – 09 септември 2020 г. 

Място: Солун, Гърция 

 

Фокусът на събитието е върху  следните сектори:   

 Електроника, ИТ и Телеком; 

 Строителни технологии; 

 Енергия; 

 Околна среда;   

 

             За повече информация тук. 

 

5. Брокерско събитие: Brokerage Event during Dublin Tech Summit 2020 

 

Дата:  9 - 10 септември 2020 г. 

Място: Дъблин, Великобритания 

 

Фокусът на събитието е върху следните сектори:     

 Креативни индустрии; 

 ИКТ Индустрия и Услуги; 

 

        За повече информация тук. 

 

6, Брокерско събитие:  AutoMatch @ AutoSens 

 

Дата:  14 септември 2020 г. 

Място: Брюксел, Белгия 

 

 Фокусът на събитието е върху следните сектори:     

 Автомобили; 

 Радари; 

 Сензори; 

 Електроника и микроелектроника; 

 ИТ и телематични приложения; 

 

    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://www.thessalonikifair.gr/en
https://dublin-tech-summit.b2match.io/
https://automatch.b2match.io/
https://automatch.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. ГЕРМАНИЯ   BRDE20200514001 

Фирма търси производители на суровини, приложими в химическата, хартиената и 

стъклената промишленост, композитни материали, бояджийски покрития и смоли. 

 

2. ГЪРЦИЯ  BRGR20200515001 

Фирма търси производители на превозни средства с електрическо задвижване - 

велосипеди, джетове, скутери и др. 

 

3. ИСПАНИЯ  B BRES20200512002 

Дистрибутор на селскостопанска техника търси производители на селскостопански 

машини с цел предлагане на испанския пазар.  

 

4.  ИТАЛИЯ BRIT20200521001 

Производител на кожени чанти и аксесоари търси производител на платове за 

военни завеси. 

 

5. ЛЮКСЕМБУРГ  BRLU20200212001 

Фирма търси производители на чай, билки и билкови отвари. 

6. ПОЛША    BRPL20200525001 

Производител на защитни каски търси доставчици на прозрачен защитен филм за 

облицоване. Предпочитани материали - PET, PC, PVC с дебелина 0,2-0,6 мм. 

 

7. ИСПАНИЯ  BRES20200116001 

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

състоянието на водата. 

 

8. ПОЛША     BRPL20200526002 

Производител на натурална козметика и свещи търси доставчици на натриев 

кокоил исетионат (sodium cocoyl isethionate). 

 

9. УКРАЙНА   BRUA20200526001 

Фирма търси производители на мебели с цел дистрибуция на украинския пазар. 

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 

 

ИЗМЕНЕНИЕ НА ПМС № 91 ОТНОСНО РЕДА И НАЧИНА НА ПРОВЕРКА НА 
ДОКУМЕНТИТЕ, ПРЕДСТАВЯНИ ОТ КАНДИДАТИТЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА 

ПОМОЩ И БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ ПО ОПИК 

 

 Правителството прие допълнение на ПМС № 91 от 2020 г. 

за реда и начина на проверка на документите, представяни 

от кандидатите за безвъзмездна финансова помощ и 

бенефициентите по Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност" 2014-2020 /ОПИК/. Постановлението 

е във връзка с изискванията на условията за кандидатстване 

и условията за изпълнение на проектите по чл. 26, ал. 1 от 

Закона за управление на средствата от Европейските 

структурни и инвестиционни фондове, предвид отмяната на извънредното положение в 

Република България, обявено въз връзка с разрастващата се пандемия от COVID-19. 

Постановлението ще способства за продължаване на действията от страна на 

Управляващия орган на ОПИК по ефективното прилагане на мерките, които се планират във 

връзка с преодоляване на последиците от пандемията COVID-19 

С оглед отмяната на извънредното положение, приетите изменения и допълнения в Закона 

за изменение и допълнение на Закона за здравето, въведената извънредна епидемична 

обстановка, въведените със Заповед на министъра на здравеопазването временни 

противоепидемични мерки на територията на Република България и за преодоляване на 

последиците след отмяната на извънредното положение, се налага допълнение в чл. 2, ал. 

1 от постановлението. Накрая след думата „положение" се добавя с „и за процедури, 

обявени въз връзка с преодоляване на последиците от пандемията COVID-19". 

 

РАБОТОДАТЕЛИТЕ МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ ЗА КОМПЕНСАЦИИ ЗА ЗАПАЗВАНЕ 
НА ЗАЕТОСТТА ДО 30 ЮНИ 

 

До 30 юни 2020 г. се удължава периодът, за който 

работодателите могат да кандидатстват за изплащане на 

компенсации с цел запазване на заетостта на работниците и 

служителите след отмяна на извънредното положение в 

страната и обявяване на извънредната епидемична обстановка. 

Това реши правителството с приемането на промени в 

Постановление № 55 от 2020 г., което регламентира реда и 

условията за изпълнението на мярката. 

Компенсациите ще се изплащат за целия период или за част от 

периода от 13 март до 30 юни, но за не повече от три месеца. Работодателите получили 



 

  

                                                                                                                       

компенсации по постановлението следва да изплащат на работниците и служителите 

трудово възнаграждение в размер не по-малък от размера на осигурителния доход за месец 

януари 2020 г. 

Финансовите средства, необходими за изплащане на компенсациите са от фонд 

„Безработица“ на държавното обществено осигуряване. 

 

И ДОГОВОРИТЕ ДО 120 ДНИ ЗА ПРИБИРАНЕ НА РЕКОЛТАТА ВЕЧЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ 
ОНЛАЙН 

 

Наетите и на трите вида договори за краткотрайна 

сезонна селскостопанска работа не губят социални и 

осигурителни права 

От днес, 26.05.2020 г., земеделските стопани и 

тютюнопроизводителите вече могат да заявяват по 

електронен път и образците на трудови договори за 

наемане до 120 дни на трайно безработни за 

краткотрайна сезонна селскостопанска работа. Това е третият вид трудов договор, създаден 

специално за осигуряване на работна ръка за прибиране на реколтата в селското 

стопанство. Дейността му е регламентирана с &43 от Преходните и заключителните 

разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето от 13.05.2020 г. и 

ще е в сила до 31.10.2020 г. 

За сключените до 26 май 2020 г. договори земеделските стопани и тютюнопроизводители са 

длъжни в срок до 29 май 2020 г. да получат от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по 

труда“ уникален идентификационен номер за регистрация на всеки един образец, който са 

използвали. Номерата могат да бъдат получени по електронен път или на място в 

Дирекциите „Инспекция по труда“. След 26 май 2020 г. земеделските стопани и 

тютюнопроизводителите могат да сключват трудови договори по §43 от Преходните и 

заключителните разпоредби на Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето, 

само след като получат образец с уникален идентификационен номер за регистрация от 

Портала за еднодневни трудови договори, поддържан от Изпълнителна агенция „Главна 

инспекция по труда“. 

За наемане на работна ръка за прибиране на реколтата земеделските стопани и 

тютюнопроизводители могат сключват договори и за повече от един ден по &49б от Закона 

за мерките и действията в условията на извънредно положение, гласувано с решение на 

Народното събрание от 13.03.2020 г. и за преодоляване на последиците. Тяхното действие 

също е до 31.10.2020 г. И за двата вида договори за повече от един ден не е необходимо 

предварително заплащане на осигурителни вноски, като те могат да се сключват за 4, 6 и 8 

часа. 

Земеделците могат да продължат да използват и създадените през 2015 г. с чл. 114а от 

Кодекса на труда т.нар. еднодневни договори, които се сключват за един ден (8 часа) или за 

4 часа и които се предоставят след предварително платени осигурителни вноски. 



 

  

                                                                                                                       

Наетите в селското стопанство по силата на който и да е от трите вида специални договори 

за краткотрайна сезонна селскостопанска работа не губят право на социално подпомагане и 

обезщетения за безработица и не се налага да полагат общественополезен труд. 

И трите вида договори се предоставят по електронен път през Портала за трудови договори 

по чл. 114а от Кодекса на труда. Регистрираните земеделски стопани и 

тютюнопроизводители, които ще използват портала за пръв път и при регистрацията си в 

Министерството на земеделието, храните и горите са предоставили валиден електронен 

адрес, ще получат автоматично потребителско име и парола за вход в системата. Тези, 

които не са предоставили валиден електронен адрес, следва да предоставят такъв в 

Инспекцията по труда, за да им бъде осигурен достъп. Предоставените до момента достъпи 

до портала остават валидни. 

Повече информация за използването на новия образец на договорите за краткотрайна 

сезонна селскостопанска работа е публикувана в сайта на ИА „Главна инспекция по труда“, в 

рубриката „За работодатели и работещи“, подрубрика „Трудови договори по чл. 

114а“. http://www.gli.government.bg/page.php?c=82 

При необходимост назначени по проект „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“ помощник-

инспектори могат да съдействат на земеделските стопани и тютюнопроизводителите за 

работа със софтуера. Указания за използването на Портала са публикувани и в сайта на 

проекта http://innovation.gli.government.bg/, Дейност 10. 

От началото на годината до момента са регистрирани над 73 000 еднодневни договори от 

564 земеделски стопани, отглеждащи предимно лозя, ябълки и лавандула. Още 66 

земеделски стопани са заявили 2500 бр. договори за повече от един ден за 29 500 

човекодни за отработване, основно за прибиране на розовия цвят. 

Източник:Главна инспекция по труда 

 

 18 НОВИ ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ В ПОРТАЛА ЗА ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ НА ПАТЕНТНО 
ВЕДОМСТВО 

 

От 01.06.2020г. Патентното ведомство на Р България 

въвежда в експлоатация 18 нови електронни услуги. Те 

дават възможност за подаване по електронен път на 

искания за вписване на прехвърляне, промяна на име 

и/или адрес, лицензионен договор, особен залог, 

обезпечение и включване в масата на несъстоятелността 

на патенти за изобретения, полезни модели и Европейски 

патенти с действие на територията на Република 

България. 

Новите услуги ще облекчат значително работата на 

малките и средни предприятия и гражданите по отношение на управляваните от тях обекти 

на индустриалната собственост. Стремежът на ведомството е да удовлетвори в максимална 

http://www.gli.government.bg/page.php?c=82
http://innovation.gli.government.bg/


 

  

                                                                                                                       

степен нуждите на гражданите и обществеността, свързани с достъпност на обслужването, 

по-добра организация и въвеждане на нови технологии. 

Услугите са достъпни през портала за електронни услуги https://portal.bpo.bg/ и за 

заявяването им ще се изисква подписване с квалифициран електронен подпис (КЕП). 

Техническа информация за използване на електронните услуги можете да намерите в 

ръководствата за потребителя, налични на електронния портал. 

 

 ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ПРЕДЛАГА СЪВМЕСТНО С ЕВРОПЕЙСКАТА 
ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА МЕХАНИЗЪМ ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЗАЕМИ В ПУБЛИЧНИЯ 

СЕКТОР В ПОДКРЕПА НА ЕКОЛОГИЧНИТЕ ИНВЕСТИЦИИ 

 

 

Европейската комисия представи на 28 май  своето предложение за механизъм за отпускане 

на заеми в публичния сектор по линия на механизма за справедлив преход. Механизмът ще 

се прилага с участието на Европейската инвестиционна банка и ще насърчава инвестициите 

на публичните органи, които подпомагат прехода към климатично неутрална икономика в 

полза на регионите с високо потребление на въглища и високи въглеродни емисии. Той ще 

разполага с 1,5 млрд. евро под формата на безвъзмездни средства от бюджета на ЕС и с до 

10 млрд. евро под формата на заеми от собствените ресурси на Европейската 

инвестиционна банка. Механизмът ще привлече общи инвестиции до 25—30 млрд. евро в 

услуга на териториите и регионите, които са най-силно засегнати от прехода към климатично 

неутрална икономика, отдавайки предимство на тези, които не разполагат с достатъчен 

ресурс да посрещнат съответните разходи. 

Всички държави членки ще имат достъп до механизма първоначално въз основа на 

национални пакети, посредством покани за представяне на предложения, които отговарят на 

следните критерии: 

 проекти, които подпомагат територии, посочени в одобрен териториален план за 

справедлив преход; 

 проекти, които получават заем от ЕИБ по линия на механизма; както и 

 проекти, които не генерират достатъчно приходи на пазарен принцип. 

Проектите трябва също така да са съобразени с условията на политиката на ЕИБ за 

отпускане на заеми. Областите на инвестиции включват енергийната и транспортната 

инфраструктура, районните отоплителни мрежи, обществения транспорт, мерките за 

енергийна ефективност и социалната инфраструктура, както и други проекти, които носят 

https://portal.bpo.bg/


 

  

                                                                                                                       

пряка полза на засегнатите региони и могат да намалят социално-икономическите разходи, 

свързани с прехода към климатично неутрална Европа до 2050 г. 

Понастоящем държавите членки подготвят териториалните планове за справедлив преход, 

които ще бъдат представени на Европейската комисия за одобрение. Те ще осигурят 

рамката за подпомагане по линия на трите стълба на Механизма за справедлив преход: 

фонда за справедлив преход, който ще предоставя безвъзмездни средства, специалната 

схема в рамките на InvestEU, предназначена да привлече частно финансиране, и механизма 

за отпускане на заеми в публичния сектор, за който се отнася настоящото предложение. 

Комисията осигурява техническа подкрепа при разработването на териториалните планове 

за справедлив преход на всичките 18 държави членки, които са поискали съдействие. 

По-нататъшни стъпки 

Предложението ще бъде обект на преговори с Европейския парламент и Съвета с оглед на 

бързото му приемане. Очаква се първите покани за представяне на проекти да бъдат 

отправени след приемането и влизането в сила на механизма за отпускане на заеми в 

публичния сектор и одобряването на териториалните планове за справедлив преход. Преди 

първата покана ще трябва да бъде подписано административно споразумение с 

Европейската инвестиционна банка, за да се определят редът и условията за прилагане на 

механизма. 

Някои членове на колегиума и заместник-председателят на Европейската инвестиционна 

банка коментираха предложението. 

Валдис Домбровскис, изпълнителен заместник-председател на Комисията по въпросите на 

икономиката в интерес на хората, заяви: „Днес изпълняваме обещанието си за финансова 

подкрепа на по-необлагодетелстваните региони в прехода им към климатично по-неутрална 

икономика. Механизмът за отпускане на заеми цели да насърчи публичните инвестиции, 

които могат да помогнат на екологичния преход в онези части на Европа, които са с по-

високи въглеродни емисии и които са изправени пред по-големи социално-икономически 

предизвикателства. Става дума за инвестиции, които иначе не биха се осъществили. 

Призовавам държавите членки и Европейския парламент да одобрят предложението ни 

заедно с Фонда за справедлив преход в потвърждение на усилията ни да гарантираме една 

по-екологична и по-устойчива европейска икономика“. 

Елиза Ферейра, комисар по въпросите на сближаването и реформите, добави: „В момента 

сме съсредоточили вниманието си върху възможно най-безопасния начин да се справим с 

пандемията от COVID-19, но не бива да забравяме за вредите, които нанася на нашата 

планета изменението на климата. Както посочи председателят Фон дер Лайен, срещу него 

няма ваксина. Трябва обаче да гарантираме, че преходът към климатично неутрална 

икономика се осъществява по един справедлив начин. Днешното предложение е от основно 

значение за гарантиране на въпросната справедливост и допълва усилията по линия на 

политиката на сближаване за подпомагане на регионите и гражданите, които са най-

необлагодетелствани в прехода ни към един климатично неутрален Съюз“. 

Лиляна Павлова, заместник-председател на Европейската инвестиционна банка, заяви: 

„Епидемията от COVID-19 ни изправи пред сериозно социално-икономическо 

предизвикателство, но не бива да забравяме дългосрочната и фундаментална заплаха, 



 

  

                                                                                                                       

която представлява изменението на климата. Като банка на ЕС, която инвестира в проекти, 

свързани с климата, Европейската инвестиционна банка се ангажира до 2025 г. да задели 

най-малко 50 % от финансирането си за действия в областта на климата и за екологична 

устойчивост и до края на годината да приведе цялото си финансиране в съответствие с 

целите на Парижкото споразумение. Предложеният механизъм за справедлив преход, който 

ЕИБ планира да подкрепи финансово, ще има основна роля за гарантиране, че 

преминаването на икономиките ни към въглеродна неутралност ще облагодетелства всички 

и разходите няма да бъдат непропорционални за отделните региони. Това е проява на 

европейска солидарност и съответства на целите на политиката на сближаване — 

разгръщането на потенциала на всеки регион с цел постигане на сходен жизнен стандарт и 

благосъстояние в целия Европейски съюз“. 

Контекст 

Механизмът за отпускане на заеми в публичния сектор е третият стълб на Механизма за 

справедлив преход (МСП) и е част от усилията по линия на европейския зелен пакт за 

постигане на въглеродно неутрална икономика в Европа до 2050 г. Той ще съдейства за 

постигането на социална справедливост в прехода към климатично неутрална икономика в 

най-непривилегированите региони с високо потребление на въглища и високи въглеродни 

емисии. МСП има три стълба на финансиране: Фонд за справедлив преход, за който беше 

внесено предложение на 14 януари 2020 г. и спрямо който се предлага увеличение на 

бюджета в контекста на преразгледаното предложение за следващия дългосрочен бюджет 

на ЕС; специална схема за справедлив преход в рамките на InvestEU и механизъм за 

отпускане на заеми в публичния сектор, който бе приет днес от Комисията. Очаква се трите 

метода на финансиране да привлекат инвестиции от най-малко 150 млрд. евро в 

икономиката на ЕС за периода 2021—2027 г. 

 

 

. МЯРКАТА „КРИЗИСНО СЪХРАНЕНИЕ НА ВИНО“ ЩЕ ПОДПОМАГА ПРОИЗВОДИТЕЛИ В 

ЛОЗАРО - ВИНАРСКИЯ СЕКТОР 

 

Мярката „Кризисно съхранение на вино“ ще подпомага 

производители в лозаро-винарския сектор през 

финансовата 2020 г. В момента тече общественото 

обсъждане на проекта на Наредба за изменение и 

допълнение на Наредба № 6 от 2018 г. за условията и 

реда предоставяне на финансова помощ по 

Национална програма за подпомагане на лозаро-

винарския сектор за периода 2019 – 2023 г., с който се 

уреждат условията за прилагане на извънредната 

мярка. Срокът за обществени консултации е 14-дневен.  

Мярката е насочена към винопроизводителите, които поради пандемията от COVID-19 няма 

АКТУАЛНИ НОВИНИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ ЗЕМЕДЕЛСКИЯ СЕКТОР И 

ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

https://ec.europa.eu/regional_policy/bg/newsroom/news/2020/01/14-01-2020-financing-the-green-transition-the-european-green-deal-investment-plan-and-just-transition-mechanism
https://ec.europa.eu/regional_policy/bg/newsroom/news/2020/01/14-01-2020-financing-the-green-transition-the-european-green-deal-investment-plan-and-just-transition-mechanism
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/qanda_20_24
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/qanda_20_24


 

  

                                                                                                                       

да успеят да реализират за търговски цели своята продукция от вино в близките месеци. 

Мярката представлява предоставяне на финансова помощ за съхранение на бутилирано 

вино в данъчни складове или на вино в съдове за съхранение в обектите за производство на 

вино. Размерът на подпомагане е 0,04 лв. за литър вино за един месец на съхранение, като 

периодът на съхранение, за който винопроизводителите могат да кандидатстват, е от 4 май 

до 20 септември 2020 г. Не се допуска извеждане на виното от склад преди да е изтекъл 

периода на съхранение, за който кандидатът по мярката е одобрен и е сключил договор с 

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) за предоставяне на финансова помощ. 

Кандидатите по мярката ще могат да подават заявления в централно управление на ДФЗ. 

Бюджетът по мярката, периодът на прием и образците на документите за кандидатстване 

ще бъдат определи със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ. Заповедта за прием ще 

бъде публикувана на електронната страница на ДФЗ до 5 работни дни от обнародването на 

наредбата. 

В случай на недостиг, първоначално обявеният бюджет ще бъде увеличен така, че да 

удовлетвори всички винопроизводители, одобрени от ДФЗ 

 

Източник: Министерство на земеделието, храните и горите 

 

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОДОБРИ СЕДМОТО ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРСР 2014-2020 

 

Европейската комисия одобри предложението на България за 

седмо изменение на Програма за развитие на селските райони 

2014-2020 г. С него се определя новият обхват на районите, 

различни от планинските райони, със съществени природни 

ограничения (НР2) на база биофизични критерии, изброени в 

Приложение III на Регламент 1305/2013 г. и допълнително 

прецизиране. Дейностите по актуализиране обхвата на 

районите с природни ограничения бяха извършени от 

Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) 

и Институт по почвознание, агротехнологии и защита на 

растенията „Никола Пушкаров“. Одобреният обхват на НР2 включва 340 землища, в които 

земеделска дейност извършват над 6 700 земеделски стопани. От тези землища 311 са в 

обхвата на НР2, прилаган към 2019 г. 

   След извършената актуализация на обхвата на НР2 отпаднаха 258 землища от 

настоящото НР2. Вследствие на този резултат, Министерство на земеделието, храните и 

горите взе решение да се възползва от разпоредбите на чл. 32, ал. 4 от Регламент 

1305/2013 г., а именно да се разработи и приложи нова подмярка 13.3 за райони с други 

специфични ограничения – НР3. Разработената мярка беше включена в седмото изменение 

на ПРСР. В обхвата на НР3 се включват 60 землища, като 57 от тях са отпаднали от обхвата 

на НР2 след извършеното му предефиниране. Тези 57 землища обхващат площи, заявявани 

по НР 2 от 1 039 земеделски стопани, които вече могат да получават подпомагане за тези 

площи по НР3. Над 3 600 фермери, извършващи земеделска дейност в отпадналите от НР2 

землища, които не попадат в обхвата на НР3, могат да получат преходна помощ в размер от 

25 евро/ха за 2020 г. 



 

  

                                                                                                                       

    Размерът на одобрените от ЕК нива на подпомагане за земеделските стопани, попадащи 

в обхвата на НР3, е съответно: 

    • до 50,0 ха – 59,15 евро/ха; 

    • за частта над 50,0 ха – 100,0 ха – 27 евро/ха; 

    • за частта над 100,0 ха - 13 евро/ха. 

    В рамките на кампания 2020 г. земеделските стопани имат възможност да заявяват 

подпомагане, ако землищата им попадат в новия обхват на НР2 (Наредба за определяне на 

критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват, приета с ПМС № 

30 от 15.02.2008 г.) или в обхвата на новата подмярка НР3 (Заповед РД09-370/29.04.2020 г.), 

както и ако извършват земеделска в землища, отпадащи от обхвата на НР2. 

 

 .Източник: Държавен фонд земеделие 

 
ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” СЪЗДАДЕ СПЕЦИАЛЕН ИМЕЙЛ ЗА СИГНАЛИ ЗА ПОЖАРИ 

 

Паленето на стърнища в страната продължава, 

въпреки предупрежденията и санкциите, които ДФ 

„Земеделие“ налага. За по-лесно подаване на сигнали 

за опожарявания и бърза реакция при локализирането 

им, фонд „Земеделие” създаде електронната поща 

pojari@dfz.bg. На нея може да се подават сигнали за 

пожари на земеделски земи на територията на 

страната. 

Същите ще бъдат разгледани по компетентност, 

локализирани и допълнени в слой "пожари". Имейлът е публикуван на видно място на 

сайта на институцията. При подаване на сигнали по електронната поща е желателно да 

се описва възможно най-точно местоположението на възникналите пожари. 

       От началото на годината в ДФ „Земеделие“ са постъпили 5 сигнала с 23 опожарени 

терена в областите Пловдив, Хасково и Плевен. Местоположението им е локализирано с 

GPS и са извършени измервания на засегнатите площи. Всички те са заредени в слой 

"пожари", който слой се ползва при заявяването по СЕПП за Кампания 2020 г. 

Дежурните екипи на ДФ „Земеделие“ проверяват на място всички сигнали за запалени 

стърнища, които се подават към институцията. 

     Паленето на стърнища е забранено и подобни действия се санкционират както по 

българското законодателство, така и по европейските Регламенти. Съгласно Закона за 

опазване на земеделските земи санкцията за първо нарушение е от 1500 до 6000 лв., а 

при повторно става от 2000 до 12 000 лв. 

    Припомняме, че през миналата година служителите на ДФЗ са извършили извънредни 

проверки по 115 сигнала за горящи земеделски площи в страната. Най-засегнати са 

областите Русе, Разград, Плевен, Монтана и Хасково. Проверяващите екипи са 

констатирали основно изгаряния на стърнища от зърнено-житни култури, площи с 

https://www.mzh.government.bg/media/uploads/2020/04/30/zapovednr3.pdf


 

  

                                                                                                                       

НОВИНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ 

царевица, слънчоглед, рапица, пасища и сухи треви. Местоположението на пожарите е 

локализирано с GPS-устройство и са извършени измервания на засегнатите площи. 

    Неправомерни практики по опожаряване на стърнища и други растителни остатъци 

през 2019 г. са установени общо при 244 кандидати по схемите и мерките на директните 

плащания. Засегнати са 421 земеделски парцела, като опожарената площ възлиза на 2 

051 ха (20 510 дка). Общата сума на наложените санкции ще бъде ясна след 30 юни, 

когато по Регламент приключват плащанията за Кампания 2019г. 

 .Източник: Държавен фонд земеделие 

 

 

 ДОКЛАД ОТНОСНО ТЪРГОВСКАТА ЗАЩИТА: ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЕДНАКВИТЕ 

УСЛОВИЯ ЗА КОНКУРЕНЦИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ  

Мерките на ЕС за търговска защита са ефективни 

при намаляването на нелоялните международни 

търговски практики според публикуван днес от 

Европейската комисия годишен доклад. Наложените 

от Комисията антидъмпингови или антисубсидийни 

мита водят до намаляване на нелоялния внос със 

средно 80 %, като другите чуждестранни доставки 

остават незасегнати. Освен това действащите към 

момента мерки на ЕС защитават с 23 000 работни 

места повече отколкото година по-рано. 

Комисарят по въпросите на търговията Фил Хоган заяви: Прилагането на силна и ефективна 

търговска защита е от ключово значение, за да предпазим нашите предприятия и работни 

места от нелоялни търговски практики и да осигурим разнообразие на източниците на 

доставка. Гарантирането на справедливи пазарни условия за нашите предприятия ще бъде 

от още по-голямо значение в периода на възстановяване след породената от коронавируса 

криза. Макар вносът да предлага за нашите потребители и предприятия по-голям избор на 

конкурентни цени, трябва да гарантираме, че този внос достига Европа при справедливи 

условия, без дъмпинг или субсидиране, и че не ни прави прекалено зависими. Ето защо с 

удовлетворение установявам, че въведената от нас система е ефективна и че реформите от 

последните години дават резултат. 

В доклада се подчертава по-специално следното: 

Продължаваща висока активност на ЕС в областта на търговската защита: През 2019 г. 

Комисията започна 16 разследвания (спрямо 10 през 2018 г.) и наложи 12 нови мерки 

(спрямо 6 през 2018 г.). В резултат на интензивното преглеждане на съществуващите мерки 

бяха приключени 18 прегледа с оглед изтичане на срока на действие — с 11 повече, 

отколкото през 2018 г. В края на 2019 г. ЕС е прилагал 140 мерки за търговска защита, което 

е с 5 % повече в сравнение с предходната година. Според вида си мерките са били 121 



 

  

                                                                                                                       

антидъмпингови, 16 антисубсидийни и три защитни мерки. Най-много мерки на ЕС в 

областта на търговската защита засягат вноса от държави като Китай (93 от 

съществуващите антидъмпингови и антисубсидийни мерки), Русия (10 мерки), Индия (7 

мерки) и САЩ (6 мерки). 

Увеличаване на броя на защитените работни места в ЕС: С наложените през 2019 г. мерки 

броят на работните места, които се ползват от прилагана от ЕС търговска защита, се 

увеличи с 23 000, като така общият брой на пряко защитените работни места в ЕС се 

увеличи на 343 000. 

Запазване на ефективността на мерките на ЕС за търговска защита при намаляването на 

нелоялния внос: Благодарение на факта, че вследствие на мерките на ЕС за търговска 

защита вредоносният внос намалява със средно 80 %, производителите от ЕС могат да 

запазят дейността си, а потребителите на съответните продукти в ЕС да продължат да 

разполагат с разнообразни източници на доставка. 

Решителни действия за защита на пазара на стоманата в ЕС: В отговор на въведеното през 

2018 г. от САЩ вносно мито върху стоманата, в началото на 2019 г. Комисията прие 

окончателни защитни мерки по отношение на определени стоманени продукти с всякакъв 

произход. Това бе необходимо, за да се избегне по-нататъшното рязко увеличаване на 

вноса, което заплашваше да влоши и без това нестабилното икономическо състояние на 

производителите на стомана в ЕС. Впоследствие мерките бяха подложени на преглед, за да 

се запазят традиционните търговски потоци и разнообразието на източниците на доставка. 

Половината от новите антидъмпингови и антисубсидийни разследвания през 2019 г. също се 

отнасят за продукти от желязо и стомана. 

Силен акцент върху правоприлагането и борбата със заобикалянето: През 2019 г. се 

увеличи броят на случаите, насочени към заобикаляне на действащите мита, например чрез 

минаване през други износители или други държави. Комисията започна по своя инициатива 

рекордните като брой четири разследвания за заобикаляне на наложени мерки, 

включително най-голямото досега разследване относно съдове и прибори за сервиране или 

за кухня от Китай, с което обхватът на митата бе разширен, за да бъдат включени още 30 

дружества.  

Нов случай на използване на защитни мерки: Освен защитните мерки по отношение на 

стоманата Комисията въведе защитни мерки и по отношение на ориз Indica от Камбоджа и 

Мианмар. Мерките, предприети в съответствие с правилата на Общата схема от 

преференции, бяха въведени вследствие на отправени до Комисията искания от държави — 

членки на ЕС, производители на ориз. Това са първите защитни мерки, които ЕС въвежда от 

много време насам. 

Силна защита на износителите от ЕС, обект на чуждестранни разследвания в областта на 

търговската защита: През 2019 г. броят на предприетите от други държави мерки срещу внос 

от ЕС отново бе висок — 175. Очаква се това високо равнище да се запази и в бъдеще 

поради започнатите през 2019 г. многобройни разследвания. Комисията винаги се е 

намесвала категорично при чуждестранни разследвания, несправедливо насочени към 

износ от ЕС. В два важни за отбелязване случая — наложените от САЩ антисубсидийни 

мерки върху вноса на трапезни маслини от Испания и мерките върху вноса на замразени 



 

  

                                                                                                                       

картофи за пържене — Комисията започна процедури за уреждане на търговски спорове в 

рамките на Световната търговска организация. 

За повече информация 

Доклад за 2019 г. относно търговската защита на ЕС 

Допълнение към доклада (работен документ на службите на Комисията) 

Повече информация за процедурите на ЕС за търговска защита и за съществуващите 

случаи 

 

ЧАСЪТ НА ЕВРОПА: ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПОДГОТОВКА ЗА СЛЕДВАЩОТО 
ПОКОЛЕНИЕ 

 

  

                   

 

Eвропейската комисия представи днес своето предложение за мащабен план за 

възстановяване. За да се гарантира, че възстановяването е устойчиво, съгласувано, 

приобщаващо и справедливо за всички държави членки, Европейската комисия предлага да 

бъде създаден нов инструмент за възстановяване, носещ названието NextGeneration 

EU, който да бъде включен в мощен, модерен и преработен дългосрочен бюджет на ЕС. 

Комисията представи също така адаптираната си работна програма за 2020 г., която ще 

определи приоритети сред действията, необходими, за да се даде тласък на 

възстановяването в Европа и на нейната устойчивост. 

Коронавирусът разклати Европа и света из основи, подлагайки на изпитание здравните и 

социалните системи, нашите общества и икономики, нашия начин на живот и съвместна 

работа. За да бъдат защитени животът и препитанието, възстановен единният пазар, както и 

да се постигне трайно и проспериращо възстановяване, Европейската комисия предлага да 

бъде използван пълният потенциал на бюджета на ЕС. С NextGeneration EU от 750 

милиарда евро и целевите увеличения на дългосрочния бюджет на ЕС за периода 2021—

2027 г. общият финансов капацитет на бюджета на ЕС ще достигне 1,85 трилиона евро. 

Пълното съдържание на прессъобщението можете да прочетете :тук 

 

https://trade.ec.europa.eu/doclib/html/158733.htm
https://trade.ec.europa.eu/doclib/html/158734.htm
https://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/
https://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/eu-long-term-budget/2021-2027_en
https://ec.europa.eu/info/files/eu-budget-powering-recovery-plan-europe_en
https://ec.europa.eu/info/files/eu-budget-powering-recovery-plan-europe_en
https://ec.europa.eu/info/publications/2020-commission-work-programme-key-documents_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_940


 

  

                                                                                                                       

НОВИНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ 

 

ПОДКРЕПА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО: ЕВРОДЕПУТАТИТЕ ПРИЕМАТ БЮДЖЕТНИТЕ 
ПРИОРИТЕТИ ЗА 2021 Г. 

                             

 Бюджетът на ЕС за 2021 г. трябва да бъде важна 

част от плана за възстановяване след COVID-19 

 Първи годишен бюджет от многогодишната 

финансова рамка (МФР) за периода 2021-2027 г. 

 Планът за действие в извънредни ситуации е 

необходим в случай, че няма нова МФР преди 

януари 

Бюджетните приоритети за 2021 г. трябва да бъдат 

приети за смекчаване на последиците от пандемията от COVID-19 и в подкрепа за 

възстановяването, надграждайки върху Зеления пакт и цифровата трансформация. 

В резолюцията на докладчика Пиер Ларутюру (С&Д, Франция), приета от комисията по 

бюджети в четвъртък с 33 гласа „за“, 4 гласа „против“ и един „въздържал се“, евродепутатите 

подчертават, че „Съюзът и всичките му държави членки трябва да проявят пълна 

солидарност с всички най-нуждаещи се, като се обединят като общност и гарантират, че 

никоя държава няма да се бори сама с пандемията и нейните последици, включително чрез 

бюджет за 2021 г., който е съизмерим с това историческо предизвикателство. Бюджетът за 

следващата година „трябва да бъде първият от актуализираната, преориентирана и много 

амбициозна МФР за 2021-2027 г.“, добавят те. 

 Европейският зелен пакт и дигиталната трансформация са от първостепенно значение 

Евродепутатите очакват Комисията да представи проект на бюджет за 2021 г., важна част от 

плана за възстановяване, който „трябва да бъде изграден върху Европейския зелен пакт и 

цифровата трансформация на нашите общества, с цел възстановяване на икономиката ни 

осигуряване на устойчивост и приобщаване (...),защита на благосъстоянието и здравето на 

хората от нови рискове и въздействия върху околната среда, създаване на 

висококачествени работни места и гарантиране на социална, икономическа и териториална 

кохезия и конвергенция“, се казва в резолюцията. 

 Приоритети на евродепутатите за бюджета на ЕС за следващата година 

 Настоящата криза „не трябва да намалява амбицията за постигане на неутралност по 

отношение на климата до 2050 г., което изисква намаляване на емисиите на парникови 

газове с 55% в сравнение с нивата от 1990 г. до 2030 г.“; 



 

  

                                                                                                                       

  Увеличаване на финансираните от ЕС научни изследвания, било то във връзка с COVID-19 

за разработване на ваксини и лечения или по отношение на климатичните цели на ЕС. 

Евродепутатите напомнят, че „много отлични предложения за научни изследвания не могат 

да бъдат приложени не поради лошото им качество, а поради значителното недостатъчно 

финансиране на програмите“; 

  Увеличаване на подкрепата за малките и средни предприятия (МСП), със специален акцент 

върху дигиталната трансформация на МСП. Те „най-вероятно са най-засегнатите от 

икономическия спад поради пандемията от COVID 19“, подчертават членовете на ЕП. 

  Пълно прилагане на Европейския стълб на социалните права в бюджета на ЕС за 2021 г., 

като се имат предвид основните непосредствени и дългосрочни негативни социални 

въздействия на настоящата ситуация; 

  Осигуряване на адекватно ниво на ресурси в бюджета до 2021 г. за справяне със 

засиления миграционен натиск, както и чрез подкрепата за трети страни, от които 

произхождат миграционните потоци; 

 Комисията трябва да предложи план за действие в извънредни ситуации отнасящ се до 

МФР до 15 юни 2020 г., в защита на бенефициерите на програми на ЕС и да се осигури 

непрекъснатост на финансирането, в случай че новата МФР не бъде въведена навреме за 

2021 г. 

За повече информация относно тези и други приоритети, моля, проверете компромисните 

изменения в последната част на списъка за гласуване, които са приети преди да бъде 

наличен консолидираният доклад. Проектът на доклада и други документи можете 

да намерите тук. 

 Следващи стъпки 

Парламентът ще гласува по време на пленарната сесия на 17-19 юни по проекта на насоки, 

приет днес в комисията по бюджети. Очаква се Европейската комисия да представи 

предложението си за бюджета за 2021 г. до края на юни. Бюджетът за следващата година 

трябва да бъде договорен между Съвета и Парламента до края на годината. 

 Бързи факти 

Бюджетните насоки са първият документ, който Парламентът изготвя по време на 

годишната бюджетна процедура. Той определя реда, който Парламентът очаква Комисията 

да предприеме при изготвянето на своето предложение за бюджет. 

 

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 

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/BUDG/DV/2020/05-27/GuidelinesB2021VLfinal_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/BUDG/DV/2020/05-27/GuidelinesB2021VLfinal_EN.pdf
https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/agenda/202005/BUDG?meeting=BUDG-2020-0527_1&session=05-28-16-00&item=IBUDG(2020)0527_1EN-7&lang=EN

