
 

  

                                                                                                                       

 

ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН "БИЗНЕС ПАНОРАМА" 

ИНФОРМАЦИЯ В ПОМОЩ НА БИЗНЕСА - МАЛКИ И 

СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ЗЕМЕДЕЛСКИ 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

 

  Януари  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 

 Ямболска търговско-промишлена палата ще изпълнява проект 

 „TRIP” по Програмата INTERREG-ИПП за трансгранично сътрудничество България – 

Турция 

 Global Trade Helpdesk - нова търговска информационна платформа 

 Проучване на агенцията по заетостта: учители и ИТ специалисти ще са сред най-

търсените висшисти  

 Планът на Инспекцията на труда през 2020 г.: Превенция на недекларирания труд и 

засилен контрол в рискови дейности и производства 

 Парламентът даде мандат за влизане в еврозоната само при курс 1,95583 лева за 

евро 

 Приет е проект на нов закон за по-строг контрол по агрохранителната верига 

 

 АКТУАЛНИ НОВИНИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ ЗЕМЕДЕЛСКИЯ СЕКТОР И 

ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

 Безвъзмездната помощ за промоции на вино става 80%, приемът започва на 17 

февруари 2020г.  

 Разпределя се 4 пъти по-голям бюджет за инвестиции в растениевъдството  

 

 НОВИНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ 

 НОВИНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ 

 

 
 

 
 
 
 
 

 



 

  

                                                                                                                       

ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОДКРЕПА НА БИЗНЕСА 

 

 

1. Брокерско събитие: I S3Food Matchmaking event- Digitalization of the Food 

sector: Go to the action! 

 

Дата:  18 - 19 февруари 2020 г. 

Място: Хихон, Испания 

 

 Фокусът на събитието е върху  следните сектори:   

 Обработка на информация; 

 ИТ и телематични приложения; 

 Измервания и стандарти; 

 Храни от селското стопанство.  

          

За повече информация тук. 

 

2. Брокерско събитие: Security & Safety infoday and brokerage at SICUR 2020 

 

Дата:  26 февруари 2020 г. 

Място: Мадрид, Испания 

 

Фокусът на събитието е върху  следните сектори:   

 Медицина, човешко здраве; 

 Микро- и нано технологии за биологични науки; 

 Е-здраве. 

 

 За повече информация тук. 

 

3. Брокерско събитие: Green Industry and ICT Matchmaking 

 

Дата: 02 март 2020 г. 

Място: Осло, Норвегия 

 

            Фокусът на събитието е върху  следните сектори:   

 Зелена индустрия; ; 

 Информационни и комуникационни технологии. 

 

       За повече информация тук. 

4. Брокерско събитие: Partnering at JECworld 2020 - Innovation in Composites - 

EEN Joint Stand 

 

Дата:  03 - 04 март 2020 г. 

https://1st-s3food-matchmaking-event.b2match.io/
https://sicur-2018.b2match.io/
https://green-industry-and-ict-matchmaking.b2match.io/


 

  

                                                                                                                       

 

Място: Париж, Франция 

 

Фокусът на събитието е върху  следните сектори:   

 Лепила, Композитни материали; 

 Стъкло; Оптични материали; 

 Пластмаси и полимери; Гума; 

 Нано материали; Леки материали. 

 

За повече информация тук. 

 

5. Брокерско събитие:  Innoform 2020 - Brokerage Event at International 

Cooperative Trade Fair of Tools and Processing Industry 

 

Дата: 04 март 2020 г. 

Място: Торун, Полша 

 

Фокусът на събитието е върху следните сектори:   

 Метали;Пластмаси; 

 Машини;Електроника; 

 Автомобилна индустрия; 

 Железопътна индустрия; 

 Авиация; 

 Уреди за домашни употреба; 

 Храни; Химическа индустрия; 

 Фармацевтика; Опаковане 

За повече информация   тук.. 

 

6. Брокерско събитие: Futurebuild Matchmaking 2020 

 

Дата: 04 март 2020 г. 

Място: Лондон, Великобритания 

 

Фокусът на събитието е върху следните сектори:     

 Строителни технологии; 

 Технология на материалите; 

 Околна среда. 

       За повече информация   тук. 

  

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

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

https://eenpartnering-jecworld2019.b2match.io/
https://2-re-source-poland-hub.b2match.io/
https://futurebuild-matchmaking-2020.b2match.io/
http://yccibg.com/network
http://yambiz.com/index.php?option=com_content&view=article&id=323&Itemid=68
http://yccibg.com/services
http://yccibg.com/business_offers
http://yambiz.com/index.php?option=com_content&view=article&id=325&Itemid=71
http://www.yambiz.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=40&Itemid=72
http://yccibg.com/contacts


 

  

                                                                                                                       

ОФЕРТИ ЗА БИЗНЕС СЪТРУДНИЧЕСТВО 

 

1. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ    BRUK20190909001 

Фирма търси производители на необработени дървени изделия с FCS сертификат.. 

 

2. ПОЛША       BRPL20191209001 

Производител на печатни материали търси подизпълнители и партньори за 

създаване на съвместно предприятие. 

 

3. РУМЪНИЯ   BRRO20181113001 

Фирма търси производители на крепежни елементи. 

 

4. РУСИЯ    BRRO20191204001 

Дистрибутор търси производители на мрежови фотоволтаични системи, 

фотоволтаични панели, фотоволтаични осветителни стълбове и вятърни турбини 

 

5. ФРАНЦИЯ  BRFR20191204001 

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

6. ШВЕЦИЯ BRSE20191211001 

Дизайнерска фирма, специализирана в дизайн и производство на сватбени и вечерни 

рокли, търси производител с опит, на когото да възложи производството на нови 

колекции.. 

 

7. ТУРЦИЯ   BOTR20191121001 

Производител на инсталации за производство на млечни и плодови сокове, 

специализиран в проектиране, инженеринг и монтаж, търси дистрибутори и търговски 

агенти. 

 

8. СЛОВЕНИЯ  BOSI20181210001 

Производител на стени и оборудване за спортно катерене на закрито и открито търси 

дистрибутори. 

 

Оферти от клиенти на мрежата ENTERPRISE EUROPE NETWORK може да намерите тук. 

 

 

  
Информация за всички актуални оферти за бизнес сътрудничество от клиенти на ENTERPRISE 

EUROPE NETWORK можете да намерите на WEB страницата  на Ямболска търговско - 

промишлена палата секция ENTERPRISE EUROPE NETWORK - Оферти. 

Централната търсачка на базата данни с всички оферти  на мрежата на  английски  език - тук. 

При проявен интерес, моля, свържете се с нас. 

http://yccibg.com/business_offers
http://yccibg.com/business_offers
http://yccibg.com/business_offers
http://een.ec.europa.eu/tools/services/SearchCenter/Search/ProfileSimpleSearch?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://yccibg.com/contacts


 

  

                                                                                                                       

АКТУАЛНИ НОВИНИ ЗА МЕНИДЖЪРИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МАЛКИ И 

СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

ЯМБОЛСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА ЩЕ ИЗПЪЛНЯВА ПРОЕКТ 
      „TRIP” ПО ПРОГРАМАТА INTERREG-ИПП ЗА ТРАНСГРАНИЧНО 

СЪТРУДНИЧЕСТВО БЪЛГАРИЯ – ТУРЦИЯ 

 

На 31.12.2019, в  Министерство на 

регионалното развитие и благоустройството 

- София, се състоя сключването на 

договорa за реализацията на проект “TRIP- 

Туризъм и Религия- сближаване между 

хората”, по Втората покана за набиране на 

предложения по Програмата за 

трансгранично сътрудничество Интеррег – 

ИПП България – Турция 2014–2020 

г.                                                                         

Ямболската търговско-промишлена палата, 

ще работи в рамките на 12 месеца по 

проекта “TRIP- Туризъм и Религия- 

сближаване между хората” ( No CB005.2.23.056), като партньор от Ямбол, България. 

Проектът ще бъде реализиран в партньорство с Областната Управа на Сюлеуглу, Турция, 

като водещ партньор. Договорът е по приоритетна ос 2 „Туризъм“, специфична цел 2.3: 

увеличаване на работата в мрежа за развитие на устойчив туризъм чрез инициативи за 

трансгранично сътрудничество. Проектът е финансиран по Програмата за трансгранично 

сътрудничество Интеррег – ИПП България – Турция 2014–2020 г. 

 Основната цел на проекта е да повиши потенциала на една атрактивна форма на туризъм, 

свързанас религията, чрез сътрудничество между институциите, туристическите агенции, 

неправителствените организации и местните власти за представянето на неизвестни или 

неразвити форми на туризъм. Групата от инициативи  ще съдържа нови възможности за 

популяризиране на желаните и досега неизвестни дестинации, свързани с историческото 

наследство в областта на религията, религиозните традиции и обичаи. 

Дейностите по проекта са разнообразни, включвайки анкетно-информационно проучване, 

издаване на информационна брошура, обмени посещения, създаване на уеб сайт, 

изработка и разпространение на промоционални материали, международни семинари и 

конференция. За повече информация относно предстоящите дейности по проекта, следете 

сайта на ЯТПП http://www.yccibg.com/ . Скоро ще стартира и уебсайт по проекта, където, ще 

може да се намери повече информация за реализацията на проекта, както разнородна 

информация по темата за религиозния туризъм. 

 

 



 

  

                                                                                                                       

GLOBAL TRADE HELPDESK- НОВА ТЪРГОВСКА ИНФОРМАЦИОННА 

ПЛАТФОРМА 

Global Trade Helpdesk (GTH) е инициатива на няколко 

агенции, ръководена съвместно от ITC, UNCTAD и 

WTO, която има за цел да опрости пазарните 

проучвания за компаниите и по-специално за микро, 

малките и средните предприятия, чрез интегриране на 

търговска и бизнес информация в единен онлайн 

портал. Инициативата надгражда съществуващите 

услуги на ITC, UNCTAD и WTO, както и на партньорски 

организации, включително FAO, IADB, AFDB, WCO и 

WB, с цел предоставяне на  интегрирано решение - 

богатство от информация за глобалната търговия на 

предприемачите по целия свят. Използвайки GTH, фирмите могат да сравняват търсенето 

на своите продукти в различните пазари, да проучват тарифи и други условия за достъп до 

пазара, да получават подробности за купувачите, да се ориентират в процесите на 

вътрешен експорт и да намерят бизнес партньори. 

Достъпът до търговска и пазарна информация са от изключително значение за успеха на 

износа. Микро, малките и средните предприятия обаче често нямат ресурси и умения за 

придобиване и обработка на информация, свързана с търговията. Това ги поставя в 

неизгодно положение и им пречи да проучат възможностите за търговия. 

Според ITC’s проучвания на 28 000 предприятия в 56 държави (2010-2017), “липса на достъп 

до информация” и “въпроси за прозрачност на информацията” бяха отчетени като ключови 

пречки от почти половината от анкетираните фирми. Освен това анализът показа, че колкото 

по-малка е компанията, толкова по-големи са предизвикателствата при достъпа и 

използването на съответната търговска и пазарна информация. За справяне с тези 

разпространени информационни асиметрии, затрудняващи конкурентоспособността на 

МСП, Global Trade Helpdesk обединява важна информация от различни агенции в удобен за 

потребителя формат, за да подобри достъпа до информация за МСП и да се осигури достъп 

до основни ресурси, които могат да им дадат възможност да станат активни износители. 

Global Trade Helpdesk ще съсредоточи усилията си за подобряване на достъпа до ключова 

пазарна информация: 

Trade Map е онлайн приложение за анализ на световните търговски потоци, базирано на 

една от най-големите бази данни за търговски потоци в света. Представя показатели за 

ефективността на износа, международното търсене, алтернативните пазари и ролята на 

конкурентите за продуктовата перспектива. Търговската карта обхваща 220 държави и 

територии и 5300 продукта от Хармонизираната система. Месечните, тримесечните и 

годишните търговски потоци са достъпни от най-агрегираното ниво. 

Търговската карта предоставя - под формата на таблици, графики и карти - показатели за 

ефективността на износа, международното търсене, алтернативните пазари и конкурентните 

пазари, както и директория на компаниите - вносители и износители. 

Информацията е достъпна на английски, френски, испански и арабски език  ТУК. 

https://www.trademap.org/Index.aspx


 

  

                                                                                                                       

ПРОУЧВАНЕ НА АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА: УЧИТЕЛИ И 

ИТ СПЕЦИАЛИСТИ ЩЕ СА СРЕД НАЙ-ТЪРСЕНИТЕ ВИСШИСТИ  

Учителите и специалистите по информационни 

технологии ще са сред най-търсените кадри с висше 

образование през следващите 12 месеца. Това показват 

резултатите от второто за 2019 г. проучване на 

потребностите от работна сила, което Агенцията по 

заетостта организира съвместно с Комисиите по заетост 

към Областните съвети за развитие в 28-те области в 

страната. Изследването е национално представително и е 

направено чрез анкети сред 396 000 активни предприятия 

в страната. 

Данните показват, че през следващите 12 месеца 

българският бизнес ще се нуждае от 90 500 специалисти с 

правоспособност или висше образование. Сред тях са медицински сестри, лекари, шофьори, 

машинни и строителни инженери и др. В различните сектори на икономиката ще са 

необходими и 64 400 работници без специалност. Най-много от тях ще се търсят в секторите 

с по-ниска производителност като растениевъдство, строителство и хранително-вкусова 

промишленост. Запазва се съотношението 8 от 10 работодатели да осигуряват заетост на 

постоянен трудов договор и пълен работен ден, както и при пролетното проучване. 

Анализът на данните показва, че през следващите 12 месеца българската икономика ще се 

нуждае от близо 321 000 работници и специалисти. Според изискванията на работодателите 

половината от тях 166 000 трябва да имат квалификация. В сравнение с пролетното 

проучване, се отчита лек спад в търсенето с около 6 хиляди позиции, което по-скоро се 

дължи на сезонността в търсенето и предлагането на труд. Тази констатация се 

потвърждава и от структурата на най-търсените работници и специалисти. Лидерите от 

проучването в този сегмент през февруари – март 2019 г. – работници в хранително-

вкусовата промишленост, са изместени на 14-то място. Есенното проучване сочи, че 

работодателите ще наемат най-много строители, заварчици, работници в 

растениевъдството и др. 

Аналогично на предходните вече 3 проучвания, които Агенцията по заетостта проведе през 

2018 г. и 2019 г., работодателите най-често очакват (84,1% от анкетираните) техните 

служители да притежават умения за самоконтрол и дисциплина и умения за работа под 

напрежение (64,7%). На трето място и този път работодателите поставят потребността от 

знания и умения за въвеждане на нови технологии в 51,0% от случаите. Общуване на роден 

език, инициативност и предприемачество, както и дигитална компетентност, остават трите 

най-желани компетентности от работодателите с представителство от над 60%. 

Нагласите на бизнеса относно наемането на нов персонал през следващите 6 месеца 

показват, че от 396 183 предприятия, обхванати в настоящото проучване, 76 463 (19,3%) 

възнамеряват да търсят нов персонал. В сравнение с пролетното проучване се отчита лек 



 

  

                                                                                                                       

ръст ( с 3 450 ) на фирми, които ще търсят нов персонал. А с 1 588 нараства броят на тези 

работодатели, които възнамеряват да съкращават персонал през следващите 6 месеца (от 

11 882 при проучването февруари – март на 13 470 през август – септември 2019 г.) 

Затруднения при осигуряване на кадри срещат повече от 78% от работодателите в 

страната, като най-сериозни са трудностите при намиране на машинни оператори, 

продавачи, програмисти и строители. 

В средносрочен план, след 3 до 5 години, на българския бизнес ще са необходими повече от 

20 хиляди информатици и малко повече от 17 хиляди учители и преподаватели. Секторът, 

който ще търси най-много специалисти с висше образование през следващите 3 до 5 

години, остава „Държавно управление, образование, хуманитарно здравеопазване” с 38% от 

всички заявени потребности или общо 34 081. В индустрията приблизително еднакво е 

търсенето на специалисти по информационни технологии и програмиране и инженери. 

Областите, в които работодателите заявяват най-много потребности от работна сила са 

София-град с дял от 27% от всички заявени потребности, следват Пловдив – 9,3%, Варна – 

7,7%, Бургас – 7,3%, Благоевград – 5,2%. Най-слабо е търсенето в област Видин – 0,8% от 

всички заявени потребности, както и в Силистра, Търговище и Разград – с 1.1%. 

В проучването на потребностите на работодателите са обхванати пропорционално 

предприятия с различна численост – от микропредприятия, с по-малко от 10 души персонал, 

до големи предприятия с над 250 души. Според икономическата дейност най-голям е делът 

на анкетираните предприятия от сектор „Търговия, транспорт, хотелиерство и 

ресторантьорство” (34,5%), следват предприятията в сектор „Държавно управление, 

образование, хуманитарно здравеопазване” с 15,1% представителност, а на трето място е 

сектор „Индустрия” с 14,0%. 

Проучването на потребностите от работна сила се провежда два пъти в годината, за да се 

набира и анализира актуална информация относно професиите, компетенциите, знанията и 

уменията на търсените от работодателите кадри и да се планират мерки за организиране на 

тяхната професионална подготовка. 

Пълната информация, включително пълните и статистически обработени данни, са 

публикувани в сайта на Агенцията по заетостта тук. 

ПЛАНЪТ НА ИНСПЕКЦИЯТА НА ТРУДА ПРЕЗ 2020 Г.: ПРЕВЕНЦИЯ НА 

НЕДЕКЛАРИРАНИЯ ТРУД И ЗАСИЛЕН КОНТРОЛ В РИСКОВИ ДЕЙНОСТИ И 

ПРОИЗВОДСТВА 

Контрол, насочен към превенция на недекларирания труд и 

интензивни проверки в икономически дейности, 

идентифицирани като рискови по отношение прилагането 

на трудовото законодателство, са акцентите в плана за 

дейността на Инспекцията по труда през 2020 г. 

Планираните мерки гарантират засилен контрол в 

https://www.az.government.bg/pages/prouchvane-potrebnosti-rabotna-sila-2019-2/


 

  

                                                                                                                       

строителството и в селското стопанство, които са идентифицирани като рискови както по 

отношение на недекларирания труд, така и при спазване на разпоредбите за осигуряване на 

здраве и безопасност при работа. За поредна година активно ще бъдат проверявани и 

обектите със сезонен характер в хотелиерството и ресторантьорството, които традиционно 

са сред най-сериозните нарушители по отношение на осъществяването на трудовите 

правоотношения – по възникването им, по работното време, почивките и отпуските, по 

заплащането на труда. 

През 2020 г. е планирана и мярка за контрол по спазване на трудовото законодателство в 

икономическа дейност „Техническо обслужване и ремонт на автомобили“. Според различни 

изследвания дейността е една от високорисковите по отношение на сивата икономика като 

цяло и в частност на недекларирания труд, както и при осигуряването на здраве и 

безопасност при работа. 

Инспекторите по труда ще следят с особено внимание за законосъобразното възникване на 

трудовите правоотношения, изплащане на възнагражденията и разпределението на 

работното време в микро-, малките и средните предприятия. 

С цел по-ефективна защита на живота и здравето на работещите са планирани мерки за 

засилен контрол в предприятия с рискови производства и дейности, както и обекти на 

контрол, оказали влияние върху нивата на трудовия травматизъм за 2019 г. При проверките 

в тях акцентът е върху осигуряването на безопасни условия на труд. 

Традиционно сред приоритетите в дейността на Агенцията през 2020 г. е контролът, свързан 

с трудовата миграция и трудовата мобилност на работната сила. 

Освен в зимните и летните курорти, през 2020 г. са планирани кампании, в лечебните 

заведения, в предприятия, осъществяващи охранителна дейност и предоставящи услуги в 

сферата на почистването на сгради. Акцентът при тях ще бъде върху законосъобразното 

осъществяване на трудовите правоотношения. В тези дейности са идентифицирани 

проблеми при спазването на законодателните изисквания, свързани със сключването на 

трудови договори, с  разпределението на работното време и почивките, със заплащането на 

труда и др. 

Планът за дейността на ИА „Главна инспекция по труда“ е публикуван на интернет 

страницата на Агенцията в рубриката „Дейност на Агенцията“. 

Инспекцията ще организира и координира за България провеждането на общоевропейска 

кампанията, насочена към превенция на недекларирания труд. Тя се организира от 

Европейската платформа за справяне с недекларирания труд и ще се проведе във всички 

страни от ЕС в периода март – юни 2020 г. 

Източник: Главна инспекция по труда 

 



 

  

                                                                                                                       

 ПАРЛАМЕНТЪТ ДАДЕ МАНДАТ ЗА ВЛИЗАНЕ В ЕВРОЗОНАТА САМО 
ПРИ КУРС 1,95583 ЛЕВА ЗА ЕВРО 

 

Парламентът даде мандат за влизане в еврозоната само 

при курс от 1.95583 лева за евро 

Със 140 гласа "за", 2 гласа "против" и 66 "въздържал се" 

парламентът прие решение за определяне на условията за 

договаряне на централен курс на лева към еврото съгласно 

параграф 2.3 от Резолюция на Европейския съвет за 

установяване на механизъм на обменните курсове през 

третия етап на Икономическия и паричен съюз Амстердам. 

При договаряне на централен курс на лева към еврото съгласно параграф 2.3 от Резолюция 

на Европейския съвет за установяване на механизъм на обменните курсове през третия 

етап на Икономическия и паричен съюз Амстердам, министърът на финансите и 

управителят на БНБ се задължават да предлагат, поддържат и гласуват позиция за 

централен курс от 1,95583 лв. за едно евро. България не участва в Механизма на обменните 

курсове /Еxchange Rate Mechanism II/ при централен курс между еврото и лева, различен от 

1,95583 лв. за едно евро, записаха в решението депутатите 

 

ПРИЕТ Е ПРОЕКТ НА НОВ ЗАКОН ЗА ПО-СТРОГ КОНТРОЛ ПО 

АГРОХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА 

 

Правителството прие проект на нов Закон за 

управление на агрохранителната верига. Целта е да 

се гарантира висока степен на защита на здравето и 

интересите на потребителите. Чрез новия закон ще се 

премахнат различията в регулаторната уредба, 

създаваща административни тежести на бизнеса, 

включително и регистрационните режими. 

Законопроектът установява единна законодателна 

рамка, която регламентира конкретно компетентните 

органи, които провеждат политиката в тази област, органите, които осъществяват 

официалния контрол върху елементите на агрохранителната верига и органът, извършващ 

оценката на риска по агрохранителната верига. 

Включени са мерките, предприемани при кризи и извънредни ситуации по агрохранителната 

верига и финансирането на дейности, свързани с официалния контрол по агрохранителната 

верига. 

Необходимостта от създаването на този нормативен акт се обуславя от факта, че към 

момента отделните елементи на агрохранителната верига са регламентирани поотделно в 

няколко закона. 

 

 

 

 



 

  

                                                                                                                       

АКТУАЛНИ НОВИНИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ ЗЕМЕДЕЛСКИЯ СЕКТОР И 

ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

 

БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ПОМОЩ ЗА ПРОМОЦИИ НА ВИНО СТАВА 80%, 

ПРИЕМЪТ ЗАПОЧВА НА 17 ФЕВРУАРИ 2020г.  

 

Вместо 50% безвъзмездна помощ, както през 2019 

г., през настоящата година при представянето на 

вина зад граница, родните търговци ще получават 

още 30% национално съфинансиране по мярка 

„Популяризиране в трети държави“ от 

Националната програма за подпомагане на 

лозаро-винарския сектор 2019 – 2023 г. 

Първият прием по мярката за 2020 г. ще бъде 

отворен от 17 февруари до 6 март 2020 г. По нея 

се промотират вина със защитено наименование 

за произход (ЗНП), защитено географско указание (ЗГУ) и сортови вина без ЗНП/ЗГУ. В 

случай че кандидатите изберат да популяризират търговски марки и сортови вина без 

ЗНП/ЗГУ, те ще имат право единствено на финансиране от Европейския съюз в размер до 

50 % от стойността на промоционалните им проекти. Ако кандидатите промотират само вина 

със ЗНП или ЗГУ без техните търговски марки, ще могат да получат до 50 % европейско 

финансиране и до 30 % национално съфинансиране. 

    Друга новост е увеличението на годишния бюджет по мярката. За 2020 г. са предвидени 

близо 6,3 млн. лв. по направлението – близо 4 млн. лв. (3 911 600 лв.) европейско и над 2,3 

млн. лв. (2 346 960 лв.) национално съфинансиране. През 2018 г. по мярката бяха 

разпределени общо 4,69 млн. лв. 

    От мярката могат да се възползват търговски дружества, чиито приходи от лозаро-

винарска дейност през последните 2 години надвишават 50% от общите им приходи. За 

подпомагане имат право да кандидатстват още организации на производители на лозаро-

винарски продукти, асоциации на организации на производители на лозаро-винарски 

продукти, междупрофесионални организации по Закона за виното и спиртните напитки, 

държавни органи и институции, чиято дейност е свързана с насърчаване на бизнеса, както и 

професионални организации, работещи основно в лозаро-винарския сектор. 

    Срокът за изпълнение на промоционалните проекти е от 1 до 3 години от датата на 

сключване на договора с ДФ „Земеделие“. Максималната стойност на едно проектно 

предложение за търговските дружества е до 1 млн. лв. Проектите на останалите допустими 

кандидати могат да достигат до 4 млн. лв. 

    По мярка „Популяризиране в трети държави“ бенефициентите имат право да заявят 

финансиране за дейности, насочени към Китай, Япония, Хонг Конг, Тайван, Сингапур, 

Виетнам, Тайланд, Малайзия, Алжир, Русия, Беларус, САЩ, Канада, Мексико и Бразилия. 

    Новост при приемите през 2020 г. е, че за първи път ДФ „Земеделие“ е подготвил списък с 

често допускани грешки при кандидатстване по мярката. Сред тях са случаите, при които 



 

  

                                                                                                                       

бенефициентите не попълват точния брой търговски марки, които промотират. Често срещан 

пропуск от страна на дружествата е, че не предоставят достатъчно доказателствен 

материал - като присъствени списъци с броя гости на съответно събитие или снимков 

материал, удостоверяващ наличието на всички заявени за възстановяване разходи. 

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

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

за кандидатстване. 

Източник: Държавен фонд земеделие 

РАЗПРЕДЕЛЯ СЕ 4 ПЪТИ ПО-ГОЛЯМ БЮДЖЕТ ЗА ИНВЕСТИЦИИ В 

РАСТЕНИЕВЪДСТВОТО 

 

Производителите на плодове и зеленчуци ще могат 

да се възползват от 4 пъти по-голям бюджет през 

2020 г. по схемата „Помощ за инвестиции в 

материални активи в земеделски стопанства, 

свързани с първично производство на 

растениевъдна земеделска продукция”. През 2019 г. 

в направлението беше разпределен ресурс от 3,6 

млн. лв. За настоящата бюджетът е увеличен на 18,6 

млн. лв. 

Земеделските производители ще могат да кандидатстват за подпомагане по схемата от 3 до 

28 февруари 2020 г. Документи ще се приемат в областните дирекции на ДФ „Земеделие“. 

Помощта покрива до 50% от допустимите разходи за инвестиции за такава техника, но не 

повече от 120 000 лева. Тя се предоставя под формата на капиталова субсидия за 

закупуване на машини, оборудване и линии за подготовка, охлаждане и съхранение при 

производството на собствена първична земеделска продукция. По предложение на 

браншовите организации в сектор „Растениевъдство” обхватът на схемата е разширен, като 

се включват и машини, оборудване и съоръжения за защита от слана и градушки. 

Кандидати по схемата могат да бъдат земеделски стопани, малки и средни предприятия, 

признати групи или организации на производителите. 

Целта на държавната помощи 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. 

За първи път в помощ на бенефициентите е публикувана и информация за най-често 

допусканите грешки при кандидатстване. Сред тях са случаите, при които заявеното 

оборудване или дейности не попадат в обхвата на допустимите инвестиции, предоставяне 

на непълна обосновка, липса на документи и др. На интернет страницата на ДФ 

„Земеделие“ е публикувана както информация за най-често допусканите грешки, така и 

указанията, и документите за кандидатстване 

Източник: Държавен фонд земеделие 

http://www.dfz.bg/bg/selskostopanski-pazarni-mehanizmi/vino/measures/COUNTRY/
http://www.dfz.bg/bg/selskostopanski-pazarni-mehanizmi/vino/measures/COUNTRY/
http://dfz.bg/bg/darzhavni-pomoshti/invest-agriculture-production
http://dfz.bg/bg/darzhavni-pomoshti/invest-agriculture-production


 

  

                                                                                                                       

НОВИНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ 

 

ФИНАНСИРАНЕ НА ЗЕЛЕНИЯ ПРЕХОД: ПЛАНЪТ ЗА ИНВЕСТИЦИИ И МЕХАНИЗЪМ 

ЗА СПРАВЕДЛИВ ПРЕХОД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕЛЕН ПАКТ  

               

 

Планът за инвестиции на Европейския зелен пакт — Планът за инвестиции за 

устойчива Европа — ще мобилизира публични инвестиции и ще спомогне за 

набавянето на частни средства чрез финансовите инструменти на ЕС, по-специално 

InvestEU, с което ще се генерират инвестиции в размер на най-малко 1 трилион евро. 

Европейският съюз пое ангажимент до 2050 г. да стане първият неутрален по отношение на 

климата блок в света. Това изисква значителни инвестиции както от ЕС и националния 

публичен сектор, така и от частния сектор. Представеният днес план за инвестиции на 

Европейския зелен пакт — Планът за инвестиции за устойчива Европа — ще мобилизира 

публични инвестиции и ще спомогне за набавянето на частни средства чрез финансовите 

инструменти на ЕС, по-специално InvestEU, с което ще се генерират инвестиции в размер на 

най-малко 1 трилион евро. 

Въпреки че всички държави членки, региони и сектори ще трябва да дадат своя принос за 

прехода, мащабът на предизвикателството пред тях не е един и същ. Някои региони ще 

бъдат особено засегнати и ще претърпят дълбоки икономически и социални промени. С 

Механизма за справедлив преход ще се осигури съобразена с конкретните нужди финансова 

и практическа подкрепа, с която да се помогне на работниците и чрез която ще се генерират 

необходимите инвестиции в тези региони. 

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви: В центъра на 

въплътената в Европейския зелен пакт визия за това как Европа да постигне неутралност по 

отношение на климата до 2050 г. са хората. Предстои ни безпрецедентна трансформация. 

Тя ще бъде успешна само ако е справедлива и само ако е от полза за всички. За да сме 

сигурни, че никой няма да бъде изоставен, ще окажем подкрепа на хората и регионите, 

които трябва да положат по-големи усилия за тази трансформация. Зеленият пакт налага 

големи инвестиционни потребности, които ще се превърнат във възможности за инвестиции. 

Планът, който представяме днес и който цели да се мобилизират най-малко 1 трилион евро, 

ще зададе посоката и ще отприщи поток от зелени инвестиции. 

Изпълнителният заместник-председател на Европейската комисия Франс 

Тимерманс заяви: Преходът към неутралност по отношение на климата е необходим и чрез 



 

  

                                                                                                                       

него ще се подобри благосъстоянието на хората и ще се повиши конкурентоспособността на 

Европа. Но това ще изисква повече усилия от страна на гражданите, секторите и регионите, 

които разчитат в по-голяма степен на изкопаемите горива. Механизмът за справедлив 

преход ще помогне на най-засегнатите, като привлече съответните инвестиции и предложи 

пакет от финансова и практическа подкрепа на стойност най-малко 100 милиарда евро. Това 

е нашият ангажимент за солидарност и справедливост. 

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

икономиката в интерес на хората, добави: За да се осъществи преходът на Европа към 

неутрална по отношение на климата икономика, са нужни политически ангажимент и 

мащабни инвестиции. Зеленият пакт е израз на нашата решимост да се справим с 

изменението на климата, която сега подкрепяме с план за финансиране. Първо, ще 

използваме бюджета на ЕС, за да привлечем частни средства за екологични проекти в цяла 

Европа и за да подкрепим регионите и хората, които са най-силно засегнати от прехода. 

Второ, ще създадем подходящите регулаторни стимули, за да могат зелените инвестиции да 

имат успех. И не на последно място, ще помагаме на публичните органи и на участниците на 

пазара да набелязват и подготвят такива проекти. Европейският съюз не е построен за един 

ден. Екологизирането на Европа също няма да настъпи изведнъж. Поставянето на 

устойчивостта в основата на методите ни на инвестиране изисква промяна в начина на 

мислене. Днес направихме важна крачка в тази посока. 

Планът за инвестиции на Европейския зелен пакт 

С Плана за инвестиции на Европейския зелен пакт ще се мобилизират средства от ЕС и ще 

се създаде необходимата рамка за улесняване и стимулиране на публичните и частните 

инвестиции за прехода към неутрална по отношение на климата, екологична, 

конкурентоспособна и приобщаваща икономика. В допълнение към другите инициативи, 

обявени в рамките на Зеления пакт, Планът се основава на три измерения: 

 финансиране — мобилизиране на най-малко 1 трилион евро устойчиви инвестиции 

през следващото десетилетие. Частното финансиране ще бъде стимулирано от по-

големия от всякога досега дял от бюджета на ЕС, предназначен за разходи за 

действия в областта на климата и околната среда, като ключова роля ще има 

Европейската инвестиционна банка; 

 законодателни и други мерки — осигуряване на стимули за набавянето и 

пренасочването на публични и частни инвестиции. Поставяйки устойчивото 

финансиране в центъра на финансовата система, ЕС ще предостави инструменти за 

инвеститорите и ще улесни устойчивите инвестиции от страна на публичните органи 

чрез насърчаване на екологосъобразното бюджетиране и възлагане на обществени 

поръчки, както и чрез разработването на начини за улесняване на процедурите за 

одобряване на държавните помощи за регионите в преход; 

 практическа помощ: Комисията ще окаже подкрепа на публичните органи и 

организаторите на проекти при планирането, изготвянето и изпълнението на 

устойчиви проекти. 

Механизмът за справедлив преход 



 

  

                                                                                                                       

Механизмът за справедлив преход (МСП) е ключов инструмент, гарантиращ, че преходът 

към неутрална по отношение на климата икономика се осъществява по справедлив начин, 

за да няма изоставени. Въпреки че всички региони ще се нуждаят от финансиране и че това 

е предвидено в Плана за инвестиции на Европейския зелен пакт, Механизмът ще 

предоставя целева подкрепа за мобилизирането на най-малко 100 милиарда евро за 

периода 2021—2027 г. в най-засегнатите региони, за да се смекчат социално-

икономическите последици от прехода. Механизмът ще генерира необходимите инвестиции 

в подкрепа на работниците и общностите, които разчитат на веригата за създаване на 

стойност, свързана с изкопаемите горива. Той ще допълни съществения принос от бюджета 

на ЕС, предоставян чрез всички пряко свързани с прехода инструменти. 

Механизмът за справедлив преход ще има три основни източника на финансиране: 

1. Фонд за справедлив преход, който ще получи средства от ЕС в размер на 7,5 

милиарда евро, в допълнение към предложението на Комисията за следващия 

дългосрочен бюджет на ЕС. За да се възползват от своя дял от Фонда, държавите 

членки, в диалог с Комисията, ще трябва да определят допустимите територии чрез 

специални териториални планове за справедлив преход. Те освен това ще трябва да 

се ангажират да допринасят за всяко евро от Фонда за справедлив преход с едно 

евро от средствата от Европейския фонд за регионално развитие и Европейския 

социален фонд плюс, както и да предоставят допълнителни национални ресурси. По 

този начин ще се осигури финансиране в размер между 30 и 50 милиарда евро, което 

ще мобилизира още инвестиции. Чрез Фонда ще се предоставят предимно 

безвъзмездни средства на регионите. С тези средства ще се помогне на работниците 

да развият умения и компетенции за пазара на труда на бъдещето, както и на МСП, 

стартиращите предприятия и инкубаторите, за да създадат нови икономически 

възможности в тези региони. С Фонда ще се подкрепят и инвестициите в прехода към 

чиста енергия, например в областта на енергийната ефективност. 

2. Специална схема за справедлив преход в рамките на InvestEU за мобилизиране на 

инвестиции в размер до 45 милиарда евро. Целта на тази схема е да се привлекат 

частни инвестиции, включително в устойчива енергия и транспорт, които да са от 

полза за тези региони и да помогнат на техните икономики да намерят нови 

източници на растеж.  

3. Механизъм за отпускане на заеми за публичния сектор с Европейската 

инвестиционна банка, подкрепен от бюджета на ЕС, за мобилизиране на инвестиции 

в размер на 25—30 милиарда евро. Той ще служи за отпускането на заеми в 

публичния сектор, например за инвестиции в топлоснабдителни мрежи и саниране на 

сгради. Комисията ще представи законодателно предложение за създаването му 

през март 2020 г. 

Механизмът за справедлив преход е нещо повече от инструмент за финансиране: 

разчитайки на платформа за справедлив преход, Комисията ще оказва техническа помощ на 

държавите членки и инвеститорите и ще гарантира участието на засегнатите общности, 

местните органи, социалните партньори и неправителствените организации. Механизмът за 

справедлив преход ще включва стабилна рамка за управление, в чиято основа ще бъдат 

териториалните планове за справедлив преход. 



 

  

                                                                                                                       

Контекст 

На 11 декември 2019 г. Комисията представи Европейския зелен пакт, чиято амбиция е до 

2050 г. ЕС да се превърне в първия в света неутрален по отношение на климата блок. 

Европейският преход към устойчива икономика изисква значителни инвестиции във всички 

сектори: за постигането на текущите цели в областта на климата и енергетиката за 2030 г. 

ще са необходими допълнителни инвестиции в размер на 260 милиарда евро годишно до 

2030 г. 

Успехът на Плана за инвестиции на Европейския зелен пакт ще зависи от ангажираността на 

всички участници. От съществено значение е държавите членки и Европейският парламент 

да запазят по време на преговорите по предстоящата финансова рамка амбициозните цели 

на предложението на Комисията. От решаващо значение ще бъде и бързото приемане на 

предложението за регламент за Фонда за справедлив преход. 

Комисията ще следи отблизо и ще оценява напредъка в хода на прехода. Като част от тези 

усилия всяка година Комисията ще провежда среща на високо равнище по въпросите на 

устойчивите инвестиции с участието на всички съответни заинтересовани страни и ще 

продължи да работи за насърчаването и финансирането на прехода. Комисията приканва 

инвестиционната общност да използва пълноценно благоприятните регулаторни условия и 

все по-нарастващите потребности от устойчиви инвестиции, а органите да поемат дейна 

роля в набелязването и насърчаването на такива инвестиции. 

За повече информация 

ИНФОРМАЦИОННА БЕЛЕЖКА: Планът за инвестиции и Механизмът за справедлив преход 

на Европейския зелен пакт: обяснение  

Информационни брошури 

 Инвестиране в неутрална по отношение на климата и кръгова икономика 

 Механизмът за справедлив преход — за да няма изоставени 

 Финансирани от ЕС проекти за екологизиране на икономиката 

Съобщение на Комисията относно Плана за инвестиции за устойчива Европа 

Предложение за регламент за създаване на Фонда за справедлив преход 

Изменения на Регламента за общоприложимите разпоредби 

Европейският зелен пакт 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/qanda_20_24
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/qanda_20_24
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/fs_20_40
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/fs_20_39
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/fs_20_37
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/fs_20_48
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/fs_20_50
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/fs_20_52
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_bg


 

  

                                                                                                                       

ОТ 16 ДЕКЕМВРИ 2019Г. ПЛАЩАМЕ ПО-МАЛКО ЗА ПРЕЗГРАНИЧНИТЕ 

ПАРИЧНИ ПРЕВОДИ 

 

                   
 

От 16 декември 2019 г. потребителите и предприятията в държавите членки извън 

еврозоната ще се радват на по-евтини презгранични плащания в евро. С новите 

правила се гарантира, че презграничните плащания в евро в България, Дания, 

Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Полша, Румъния, Унгария, Хърватия, Чехия и 

Швеция ще бъдат на същата цена като вътрешните плащания. 

Ако например един български потребител реши да изпрати сума в евро в чужбина, от днес 

той ще плаща такса, равна на таксата за кредитен превод в левове на територията на 

България. С други думи, таксите за презграничните плащания в евро ще бъдат или много 

ниски, или нулеви. 

Заместник-председателят Валдис Домбровскис, отговарящ за „Икономика в интерес на 

хората“, заяви: Тези правила ще позволят на всички наши граждани и дружества да се 

ползват в еднаква степен от евтини презгранични плащания в евро. Това е положителен и 

конкретен пример за реалните ползи, които единният пазар може да донесе за европейските 

потребители. Например едно семейство от Румъния, което желае да изпрати пари в евро на 

детето си — на обмен по програмата „Еразъм“ в Париж — вече няма да се притеснява за 

допълнителните разходи, тъй като ще заплаща такса, равна на таксата за вътрешна 

трансакция в Румъния. 

Европейската комисия ще следи отблизо прилагането на тези правила и ще поддържа тясна 

връзка с компетентните национални органи, за да се увери, че те се изпълняват правилно. 

На един следващ етап, през април 2020 г., ще започнат да се прилагат допълнителни 

разпоредби, които ще позволят на потребителите от ЕС да сравняват таксите за 

конвертиране на валути при плащане с карта в друга парична единица на ЕС. 

 

RELATED LINK(S): Регламент (ЕС) 2019/518 

План за действие в областта на финансовите услуги за потребител 

 

  

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex%3A32019R0518
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/IP_17_609


 

  

                                                                                                                       

НОВИНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ 

 
EВРОДЕПУТАТИТЕ ПРИЗОВАВАТ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ПЕСТИЦИДИТЕ С 

ЦЕЛ СПАСЯВАНЕ НА ПЧЕЛИТЕ В ЕВРОПА 
 

Евродепутатите призовават Комисията да засили своята 
инициатива за опрашващите насекоми и да представи 
нови мерки за защита на пчелите и други опрашители. 
Инициативата на ЕС за опрашващите насекоми за 
спасяване на пчелите, пеперуди и други насекоми има 
пропуски 
Необходими са програма за действие и по-целенасочени 
мерки 
Призив за задължителни цели за намаляване на 

използването на пестициди 
В резолюция приета в сряда, Парламентът приветства Инициативата на ЕС за опрашващите 
насекоми, но подчерта, че в сегашния си вид тя не успява да защити пчелите и други 
опрашващи насекоми от някои от многобройните причини за тяхното намаляване, сред 
които са интензивните земеделски практики, пестицидите, изменението на климата, 
промените в използването на почвата, разрушаването на местообитанията и инвазивните 
видове. 
Тъй като опрашващите насекоми са съществен елемент на биологичното разнообразие, 
селското стопанство и възпроизвеждането на много растителни видове, евродепутатите 
настоятелно призовават Комисията да представи пълна програма за действие с достатъчно 
ресурси. 
 Нужно е намаляване на пестицидите 
 За да се помогне за допълнителното намаляване на остатъците от пестициди в 
местообитанията на пчелите, намаляването на употребата на пестициди трябва да бъде 
ключова цел в бъдещата Обща селскостопанска политика (ОСП), казаха евродепутатите. 
Те също призоваха за включването на задължителни цели за намаляване на употребата на 
пестициди в ЕС в предстоящата Директивата за устойчива употреба на пестициди. 
В заключение Парламентът призовава за повече фондове в подкрепа на научните 
изследвания относно причините за намаляване на броя на пчелите, с цел запазване на 
разнообразието от опрашващи насекоми. 
Бързи факти 
През април 2018 г. ЕС се съгласи да забрани напълно използването на открито на 
имидаклоприд, клотианидин и тиаметоксам, познати като неоникотиноиди. Редица държави 
членки, обаче, изпратиха уведомления за извънредни изключения относно използването им 
на тяхна територия. 
След призиви от Парламента и Съвета на ЕС за действие в защита на пчелите и други 
опрашващи насекоми, Комисията представи Съобщение относно Инициативата на ЕС за 
опрашващи насекоми на 1 юни 2018 г. 
Според Комисията, около 84% от култивираните растителни видове и 78% от дивите цветя в 
ЕС зависят поне отчасти от опрашване от животни. Стойността на годишната 
селскостопанска продукция на ЕС, която е пряко свързана с опрашващите насекоми, 
възлиза на 15 милиарда евро. 
 

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 


