
 

 
 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ БЮЛЕТИН 3/2018 
 

Уважаеми читатели,  

Екипът на „C.R.E.A.M. България“ 

Ви пожелава приятно четене на 

нашия месечен информационен 

бюлетин, представящ редица 

възможности за финансиране и 

съдържащ интересни новини от 

България и Европейския съюз. 

Надяваме се бюлетинът ни да е 

полезен на Вас и Вашите колеги. 

Приятно четене! 
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Финансиране за устойчиво 

развитие: План за действие 

на Комисията за една по-

зелена и чиста икономика 

Европейската комисия обяви своята 

стратегия за финансова система в 

подкрепа на целите на ЕС в областта на 

климата и устойчивото развитие. 

За да се постигнат целите на ЕС за 2030 г., 

договорени в Париж, включително 40-

процентното намаление на емисиите на 

парникови газове, са необходими 

допълнителни инвестиции на 

приблизителна стойност 180 млрд. евро 

годишно. Във връзка с това, въз основа на 

препоръките на експертната група на 

високо равнище по финансирането за 

устойчиво развитие, Комисията 

представи пътна карта за повишаване на 

ролята на финансирането за една добре 

функционираща икономика, която 

постига и своите екологични и социални 

цели. 

Представеният план за действие за 

финансирането за устойчиво развитие е 

част от усилията на съюза на 

капиталовите пазари (СКП) да обвърже 

финансирането с конкретните нужди на 

европейската икономика в полза на 

планетата и на нашето общество. Това е и 

една от ключовите стъпки за изпълнение 

на Парижко споразумение и Програма на 

ЕС за устойчиво развитие. 

Първият заместник-председател на 

Комисията 

Франс Тимерманс заяви: „Преминаване

то към по-екологична и устойчива 

икономика е от полза за създаването на 

работни места, за хората и за 

планетата. Правим необходимото, за 

да може финансовата система да 

спомогне за постигането на тази цел. 

Нашите предложения ще дадат 

възможност на инвеститорите и 

ражданите да направят своя 

положителен избор, така че техните 

пари да се използват по-отговорно и в 

подкрепа на устойчивото развитие.“ 

Заместник-председателят 

Валдис Домбровскис, който отговаря за 

финансовата стабилност, финансовите 

услуги и съюза на капиталовите пазари, 

заяви: „Вдъхновени от работата на 

експертната група на високо равнище, 

представяме плановете за 

широкообхватна реформа, която може 

да създаде световен еталон за 

устойчиво финансиране. Само с 

помощта на финансовия сектор можем 

да запълним недостига от финансиране 

в размер на 180 млрд. евро годишно за 

постигането на нашите цели в 

областта на климата и енергетиката. 

Това ще допринесе за осигуряването на 

https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_bg
https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_bg
https://ec.europa.eu/europeaid/policies/european-development-policy/2030-agenda-sustainable-development_en
https://ec.europa.eu/europeaid/policies/european-development-policy/2030-agenda-sustainable-development_en
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устойчиво бъдеще за идните 

поколения.“ 

Заместник-председателят 

Юрки Катайнен, който отговаря за 

работните места, растежа, инвестициите 

и конкурентоспособността, заяви: „ЕС 

вече заема водеща позиция по 

отношение на инвестициите в ресурсна 

ефективност и социална 

инфраструктура благодарение на 

Европейския фонд за стратегически 

инвестиции (ЕФСИ). Най-малко 40 % от 

инфраструктурните инвестиции на 

ЕФСИ ще бъдат насочени към проекти, 

които допринасят за постигане на 

целите на Парижкото споразумение за 

борба с изменението на климата. 

Същевременно създаването на 

подходящи за частните инвеститори 

условия за устойчиви инвестиции е от 

основно значение за осъществяването 

на прехода към по-чиста и ресурсно 

ефективна кръгова икономика.“ 

Мигел Ариас Канете — комисар по 

въпросите на климата и енергетиката — 

добави: „Световните инвестиции са 

ключът към борбата с изменението на 

климата — вече са инвестирани 

трилиони в решения като възобновяеми 

енергийни източници и енергийна 

ефективност. Парижкото 

споразумение представлява огромна 

възможност за инвестиции. Как можем 

да отключим нейния потенциал? 

Представеният план за действие ще 

допринесе за превръщането на 

финансовия сектор на Европа във 

водеща световна дестинация за 

инвестиции в екологични технологии.“ 

Ключови елементи на плана за действие 

Преди една година Комисията назначи 

експертна група на високо равнище по 

финансирането за устойчиво развитие, за 

да разработи всеобхватен набор от 

препоръки за финансовия сектор в 

подкрепа на прехода към 

нисковъглеродна икономика. Въз основа 

на нейния 

окончателен доклад Комисията предлага 

стратегия на ЕС за финансиране за 

устойчиво развитие, както и пътна карта 

за последващата работа и бъдещите 

действия, които обхващат всички 

участници във финансовата система. Те 

включват: 

 Създаване на общ език в областта 

на финансирането за устойчиво 

развитие, т.е. единна европейска 

система за класификация, или 

таксономия, за да се определи 

какво означава „устойчиво“ и да се 

набележат областите, в които 

устойчивите инвестиции могат да 

имат най-голямо въздействие. 

https://ec.europa.eu/info/publications/180131-sustainable-finance-report_en
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 създаване на етикети на ЕС за 

екологосъобразни финансови 

продукти въз основа на системата 

за класификация на ЕС, което ще 

позволи на инвеститорите лесно да 

идентифицират инвестиции, 

изпълняващи критериите за зелена 

или нисковъглеродна икономика; 

 изясняване на задължението на 

лицата, управляващи активи, и на 

институционалните инвеститори да 

вземат устойчивото развитие 

предвид в рамките на 

инвестиционния процес и 

разширяване на изискванията за 

оповестяване; 

 изискване застрахователните 

дружества и инвестиционните 

посредници да консултират 

клиентите си въз основа на техните 

предпочитания относно 

устойчивото развитие; 

 включване на устойчивото 

развитие в пруденциалните 

изисквания — банките и 

застрахователните дружества са 

важен източник на външно 

финансиране за европейската 

икономика. Комисията ще проучи 

възможността за пренастройване 

на капиталовите изисквания за 

банките (т.нар. фактор в подкрепа 

на екологосъобразността) за 

устойчиви инвестиции, когато това 

е оправдано от гледна точка на 

риска, като същевременно се 

гарантира, че финансовата 

стабилност се запазва; 

 повишаване на прозрачността в 

областта на корпоративната 

отчетност — предлагаме да се 

преразгледат насоките относно 

нефинансовата информация с цел 

по-нататъшното им привеждане в 

съответствие с препоръките на 

работната група на Съвета за 

финансова стабилност относно 

оповестяването на финансова 

информация във връзка с климата. 

За повече информация: 

Съобщение за медиите 

ИНФОРМАЦИОННА БЕЛЕЖКА 

Информационен документ 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1404_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-1425_en.htm
http://ec.europa.eu/info/files/180308-action-plan-sustainable-growth-factsheet_en
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Финансови технологии: 

Комисията предприема 

действия за по-

конкурентоспособен и 

иновативен финансов пазар 

Европейската комисия представи план 

за действие по отношение на 

възможностите, които технологичните 

иновации разкриват в областта на 

финансовите услуги (т.нар. финансови 

технологии). 

Европа следва да се превърне в световен 

център за финансови технологии, а 

предприятията и инвеститорите от ЕС да 

могат да се възползват пълноценно от 

предимствата, които единният пазар им 

осигурява в този динамичен сектор. Като 

първа стъпка Комисията предлага нови 

правила, които ще дадат възможност за 

развитие на платформите за колективно 

финансиране в единния пазар на ЕС. 

Представеният план за действие има за 

цел да даде възможност на финансовия 

сектор да се ползва от бързия напредък 

на новите технологии, например блок-

вериги, изкуствен интелект и услуги „в 

облак“, като същевременно се повиши 

сигурността на пазарите и се улесни 

достъпът на нови участници. Ползите ще 

бъдат разпределени поравно между 

потребителите, инвеститорите, банките и 

новите участници на пазара. В 

допълнение Комисията предлага да се 

създаде общоевропейски знак за 

платформите, така че платформа, 

лицензирана в една държава членка, да 

може да работи в рамките на целия ЕС. 

Планът за действие е част от усилията на 

Комисията за изграждане на съюз на 

капиталовите пазари (СКП) и на истински 

единен пазар за потребителски 

финансови услуги. Той е част и от 

действията за създаване на цифров 

единен пазар. Комисията си поставя за 

цел правилата в ЕС да се определят с 

оглед на бъдещето и да бъдат в крак с 

бързия напредък на технологичното 

развитие. 

Заместник-председателят на Комисията 

Валдис Домбровскис, който отговаря за 

финансовата стабилност, финансовите 

услуги и съюза на капиталовите пазари, 

заяви: За да се конкурират в световен 

мащаб, европейските иновативни 

предприятия се нуждаят от достъп до 

капитал, от възможности да 

експериментират и от пространство 

за растеж. Това е аксиомата, на която 

почива планът за действие в областта 

на финансовите технологии. 

Лицензирането на платформите за 

колективно финансиране за целия ЕС ще 
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им помогне да постигнат по-големи 

мащаби и да привлекат инвеститори и 

фирми от целия ЕС. Това от своя страна 

означава възможност за 

предприятията и предприемачите да 

представят идеите си пред по-широк 

кръг от инвеститори. 

Юрки Катайнен, заместник-

председателят на Европейската комисия, 

който отговаря за работните места, 

растежа, инвестициите и 

конкурентоспособността, 

посочи: Новите технологии 

преобразяват финансовия сектор чрез 

революционния поврат в достъпа на 

хората до финансови 

услуги. Алтернативните източници на 

финансиране, като колективното 

финансиране или партньорското 

кредитиране, са пряката връзка между 

спестяванията и инвестициите. 

Благодарение на тях пазарът става по-

достъпен за иновативните 

предприемачи, стартиращите 

предприятия и малките фирми, а това 

е основна цел на съюза на капиталовите 

пазари. 

Комисарят по въпросите на цифровата 

икономика и цифровото общество 

Мария Габриел отбеляза: Цифровите 

технологии въздействат цялостно 

върху икономиката — в еднаква степен 

и върху гражданите, и върху бизнеса. 

Технологии като блок-веригите могат 

радикално да променят финансовите 

услуги и други сектори. От нас се 

изисква да създадем подходяща уредба, 

която дава свобода за развитието на 

иновациите, но същевременно 

контролира рисковете и защитава 

потребителите.  

План за действие в областта на 

финансовите технологии:  

Финансовият сектор е най-големият 

потребител на цифрови технологии и 

основен фактор за цифровата 

трансформация на икономиката. В 

представения план за действие са 

очертани 23 стъпки, които спомагат за 

разпространението на иновативните 

бизнес модели, подпомагат навлизането 

на новите технологии, повишават 

киберсигурността и целостта на 

финансовата система. 
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 В рамките на едно от действията 

Комисията ще 

създаде лаборатория на ЕС за 

финансови технологии, която да 

осигури на европейските и 

националните органи и на 

доставчиците на технологии 

неутрално и нетърговско 

пространство за взаимодействие. 

 Комисията вече 

създаде Обсерватория и форум на 

ЕС за блок-веригите. По-късно през 

2018 г. Комисията ще докладва 

относно предизвикателствата и 

възможностите на криптовалутите. 

Същевременно тя работи по 

изготвянето на 

комплексна стратегия относно 

технологията на разпределения 

регистър и блок-веригата, в която 

ще бъдат обхванати всички сектори 

на икономиката. Под разпределен 

регистър се разбира 

информационна база данни, 

споделена в рамките на 

компютърна мрежа. Най-

известният вид разпределен 

регистър е блок-веригата. 

 Комисията ще проведе 

консултации как най-добре да 

популяризира цифровизацията на 

информацията, публикувана от 

борсово търгуваните дружества в 

Европа, включително чрез 

използване на иновативни 

технологии за свързване на 

националните бази данни. Така 

инвеститорите ще получат много 

по-лесен достъп до ключова за 

техните инвестиционни решения 

информация. 

 Комисията ще организира и серия 

от семинари за подобряване на 

обмена на информация 

за киберсигурността. 

 Тя ще представи и подробен план 

с най-добрите практики по 

отношение на центровете за 

експериментални регулаторни 

практики, като за основа ще 

послужат насоките на европейските 

надзорни органи. Под център за 

експериментални регулаторни 

практики се разбира определена от 

регулаторите уредба, която 

позволява на стартиращите 

предприятия в сферата на 

финансовите технологии и на други 

новатори да прилагат 

експериментални технологии в 

реална среда, но под контрола и 

надзора на регулатора. Центровете 

за експериментални регулаторни 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-blockchain-observatory-and-forum
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-blockchain-observatory-and-forum
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практики набират популярност най-

вече в развитите финансови пазари. 

Регламент относно колективното 

финансиране: 

Колективното финансиране подобрява 

достъпа до финансиране, особено за 

стартиращите и малките предприятия. 

Стартиращите предприятия могат да 

представят проектите си на онлайн 

платформа и да обявят, че търсят 

подкрепа под формата на заем 

(„партньорско кредитиране“) или 

закупуване на дялово участие. 

Инвестициите от страна на инвеститорите 

са в замяна на финансова компенсация. В 

момента много такива платформи срещат 

трудности при разширяването на 

дейността си и в други държави от ЕС. 

Поради това в ЕС колективното 

финансиране е много по-слабо развито в 

сравнение с други големи световни 

икономики, а пазарът е фрагментиран. 

Едно от най-големите препятствия е 

липсата на общи за целия Съюз правила. 

Това значително увеличава оперативните 

разходи и разходите за постигане на 

съответствие с нормативната уредба и не 

позволява на платформите за колективно 

финансиране да започват трансгранична 

дейност. 

Благодарение на представеното 

предложение тези платформи ще могат 

по-лесно да предлагат услугите си в целия 

ЕС и така да подобрят достъпа до тази 

иновативна форма на финансиране за 

предприятията, стремящи се да 

привлекат допълнителен капитал. След 

приемането си от Европейския парламент 

и Съвета предлаганият регламент ще 

даде възможност на платформите да 

кандидатстват — в съответствие с единен 

набор от критерии — за знак на ЕС, който 

ще им позволи да предлагат услугите си в 

целия ЕС. Инвеститорите, използващи 

платформите за колективно 

финансиране, ще бъдат защитени от ясни 

правила относно разкриването на 

информация, администрирането и 

управлението на риска и от 

последователен подход към надзора. 

 

 
 

 

___________________________________ 
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Комисията определя 

приоритетите по 

Програмата за подкрепа на 

структурните реформи през 

2018 г. 

 

Комисията прие Годишната работна 

програма за 2018 г., определяща мерките 

за подпомагане на реформите, които ще 

бъдат финансирани чрез Програмата за 

подкрепа на структурните 

реформи (ППСР). През 2018 г. по линия на 

Програмата за подкрепа на структурните 

реформи ще бъде предоставена 

техническа помощ на 24 държави членки 

за изпълнението на повече от 140 

проекта. Те са в допълнение към над 150 

проекта, подбрани през 2017 г. 

Валдис Домбровскис, заместник-

председател на Комисията, отговарящ за 

еврото и социалния диалог, а също така и 

за финансовата стабилност, финансовите 

услуги и съюза на капиталовите пазари, 

заяви: „Въпреки че икономиката на 

Европа укрепна и следва пътя на 

стабилен растеж, необходими са 

допълнителни структурни реформи, за 

да станат нашите икономики по-

стабилни, приобщаващи, 

производителни и устойчиви. 

Днешното решение ще ни позволи да 

продължим да предоставяме подкрепа 

на държавите — членки на ЕС, за да 

подготвят, разработват и провеждат 

стимулиращи растежа реформи.“ 

В Годишната работна програма на ППСР 

се посочват приоритетите, целите, 

очакваните резултати и се очертават 

действията, които ще бъдат осъществени 

чрез програмата. През 2018 г. например 

ще се предоставя техническа подкрепа, 

за да се помогне на държавите членки да 

реформират бюджетните системи, да 

модернизират публичната 

администрация и да повишат качеството 

и ефективността на националните 

съдебни системи, както и да им се 

подпомогне в борбата с измамите, 

корупцията и изпирането на пари. 

Допълнителна подкрепа ще бъде 

предоставена за по-доброто управление 

на природните ресурси и за ефективност 

на ресурсите, както и за изпълнение на 

инициативи във връзка с енергийния 

съюз. Редица държави членки също ще се 

възползват от подкрепа, за да 

реформират своите здравни и социални 

системи. Освен това държавите членки 

ще бъдат подпомогнати чрез развитието 

на капиталовите пазари, реформите на 

нормативните уредби за 

несъстоятелността и чрез укрепването на 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/srsp2018_annual_work_programme.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/srsp2018_annual_work_programme.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/funding-programmes/overview-funding-programmes/structural-reform-support-programme-srsp_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/funding-programmes/overview-funding-programmes/structural-reform-support-programme-srsp_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/funding-programmes/overview-funding-programmes/structural-reform-support-programme-srsp_en
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тяхната способност да се справят с 

необслужваните кредити. 

През настоящата година заявленията на 

държавите членки за техническа помощ 

превишиха пет пъти наличните суми, а 

броят на държавите членки, които ще се 

възползват от техническа помощ по 

ППСР, се увеличи съществено в 

сравнение с 2017 г. За да може да 

удовлетвори повече заявления, през 

декември Комисията предложи да 

увеличи финансирането, налично за 

дейности, осигуряващи техническа 

помощ. 

Подкрепата, предоставена от Комисията 

за структурни реформи, е тясно свързана 

с рамката на европейския семестър, тъй 

като предназначението на ППСР е също 

така да подобри изпълнението на 

реформите, посочени в специфичните за 

всяка държава препоръки и в докладите 

за отделните държави. Примери за 

техническа подкрепа, предоставена през 

2017 г. и преди това, са представени 

в докладите по държави за 2018 г., 

публикувани. 

Контекст 

Комисията създаде Службата за 

подкрепа на структурните реформи през 

2015 г., за да подкрепя държавите членки 

при подготовката, замисъла и 

изпълнението на институционалните, 

структурните и административните 

реформи. Службата за подкрепа на 

структурните реформи управлява 

специална програма за подкрепа 

— Програмата за подкрепа на 

структурните реформи (ППСР) с бюджет 

от 142,8 милиона евро за периода 2017—

2020г. Програмата влезе в сила през май 

2017 г. Подкрепата, предоставяна чрез 

програмата, е налична за всички държави 

членки по тяхно искане и за нея не е 

необходимо съфинансиране. 

 

Като част от предложенията 

за задълбочаване на европейския 

Икономически и паричен съюз, 

представени през декември 2017 г., 

Комисията предложи до 2020 г. 

бюджетът на ППСР да се увеличи с 80 

милиона евро. Очаква се допълнителни 

80 милиона евро да бъдат осигурени чрез 

доброволни трансфери от държавите 

членки от техния компонент за 

техническа помощ по линия на 

европейските структурни и 

инвестиционни фондове. Така до 2020 г. 

наличният бюджет за дейности за 

подкрепа ще нарасне до 300 милиона 

евро, като по този начин ППСР ще може 

да отговори на по-голямото от 

очакваното търсене на техническа помощ 

и да предостави подкрепа за реформите 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:52017PC0825
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:52017PC0825
https://ec.europa.eu/info/publications/2018-european-semester-country-reports_en
https://ec.europa.eu/info/departments/structural-reform-support-service_bg
https://ec.europa.eu/info/departments/structural-reform-support-service_bg
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/funding-programmes/overview-funding-programmes/structural-reform-support-programme-srsp_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/funding-programmes/overview-funding-programmes/structural-reform-support-programme-srsp_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5005_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5005_bg.htm
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в държавите членки извън еврозоната, 

които са на път да приемат еврото. 

За повече информация: 

Информационен документ: Служба за 

подкрепа на структурните реформи 

Съобщение за медиите: Зимен пакет на 

европейския семестър: 

Информационна бележка: Зимен пакет 

на европейския семестър: 

Доклади по държави 

Служба за подкрепа на структурните 

реформи 

Програма за подкрепа на структурните 

реформи 

 

 

 

 

Програма за развитие на 

селските райони 2014-2020 г. 

Мярка 4.2. Инвестиции в 

преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти 

Подпомагането по процедурата е 

насочено към постигане на целите на 

Подмярка 4.2. "Инвестиции в 

преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти" от мярка 4 

„Инвестиции в материални активи“ от 

ПРСР 2014-2020 за подобряване на 

цялостната дейност, икономическата 

ефективност и конкурентоспособността 

на предприятия от хранително-

преработвателната промишленост чрез: 

1. по-добро използване на факторите за 

производство; 

2. въвеждане на нови продукти, процеси 

и технологии, включително къси вериги 

на доставка; 

3. подобряване на качеството и 

безопасността на храните и тяхната 

проследяемост; 

4. постигане на съответствие със 

стандартите на Европейския съюз (ЕС); 

5. подобряване опазването на околната 

среда. 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-SRSS-factsheet_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-SRSS-factsheet_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1341_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1341_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-1581_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-1581_en.htm
https://ec.europa.eu/info/publications/2018-european-semester-country-reports_en
https://ec.europa.eu/info/departments/structural-reform-support-service_bg
https://ec.europa.eu/info/departments/structural-reform-support-service_bg
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/funding-programmes/overview-funding-programmes/structural-reform-support-programme-srsp_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/funding-programmes/overview-funding-programmes/structural-reform-support-programme-srsp_en
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Очаквани резултати: 

Изпълнението на подмярката следва да 

допринесе за подобряване на 

вертикалното и хоризонталното 

сътрудничество между земеделските 

производители, преработватели и 

търговци.  

Реализираните проекти по подмярката 

ще спомогнат за повишаване на 

конкурентоспособността на 

земеделските производители и 

предприятията от хранително – вкусовата 

промишленост и за по-доброто им 

интегриране в агрохранителната верига. 

Реализираните инвестиции в добавяне на 

стойност към селскостопански продукти 

ще допринесат за създаване на устойчива 

заетост, включително на територията на 

селските райони на страната. В резултат 

на подпомогнатите проекти се очаква да 

бъде постигнат и значителен екологичен 

ефект чрез стимулиране на биологичното 

производство в страната и инвестиции, 

свързани с повишаване на енергийната 

ефективност в рамките на стопанствата и 

предприятията, намаляване на вредните 

емисии при използване на технологии за 

производство на топлинна енергия и 

производството на енергия от 

възобновяеми енергийни източници. 

Изпълнението на подмярката ще окаже 

ефект по отношение на развитието на 

сектори плодове и зеленчуци, 

животновъдство и етерично-маслени 

култури, където се очаква засилване на 

връзката между производител и 

преработвател, устойчиво развитие и 

подобряване на пазарните позиции. 

 

Допустими дейности: 

1. По подмярка 4.2. "Инвестиции в 

преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти" се 

подпомагат проекти, които водят до 

подобряване на цялостната дейност на 

предприятието чрез: 

а) внедряване на нови и/или 

модернизиране на наличните мощности 

и подобряване на използването им, 

и/или 

б) внедряване на нови продукти, процеси 

и технологии, и/или 

г) намаляване на себестойността на 

произвежданата продукция, и/или 
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д) постигане на съответствие с 

нововъведени стандарти на ЕС, и/или 

е) подобряване на сътрудничеството с 

производителите на суровини, и/или 

ж) опазване на околната среда, 

включително намаляване на вредните 

емисии и отпадъци, и/или 

з) подобряване на енергийната 

ефективност в предприятията, и/или 

и) подобряване на безопасността и 

хигиенните условия на производство и 

труд, и/или 

й) подобряване на качеството и 

безопасността на храните и тяхната 

проследяемост, и/или 

к) подобряване на възможностите за 

производство на биологични храни чрез 

преработка на първични земеделски 

биологични продукти. 

2. Финансова помощ се предоставя за 

извършване на инвестиции в следните 

избрани производствени сектори, 

свързани с преработката/маркетинга на 

селскостопански продукти: 

а) мляко и млечни продукти, 

включително яйца от птици, с 

изключение на производство, преработка 

и/или маркетинг на продукти, 

наподобяващи/заместващи мляко и 

млечни продукти;  

б) месо и месни продукти; 

в) плодове и зеленчуци, включително 

гъби; 

г) пчелен мед и пчелни продукти с 

изключение на производство, преработка 

и/или маркетинг на продукти, 

наподобяващи/заместващи пчелен мед и 

пчелни продукти; 

д) зърнени, мелничарски и нишестени 

продукти с изключение на производство, 

преработка и/или маркетинг на хляб и 

тестени изделия; 

е) растителни и животински масла и 

мазнини с изключение на производство, 

преработка и/или маркетинг на 

маслиново масло; 

ж) технически и медицински култури, 

включително маслодайна роза, билки и 

памук, с изключение на производство, 

преработка и/или маркетинг на тютюн и 

тютюневи изделия, захар и сладкарски 

изделия; 

з) готови храни за селскостопански 

животни (фуражи); 

и) гроздова мъст, вино и оцет.  

3. Финансова помощ се предоставя за 

извършване на инвестиции и за 

производство на енергия чрез 

преработка на първична и вторична 

биомаса от растителни и животински 
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продукти с изключение на биомаса от 

рибни продукти при спазване на 

изискванията по т. 25-33от Раздел 13.2 

„Условия за допустимост на дейностите“ 

и при условие, че енергията ще се 

използва за собствено потребление, 

свързано с дейностите, попадащи в някои 

от секторите по т. 2. 

4. Продуктите от допустимите за 

финансова помощ сектори, за чиято 

преработка и/или маркетинг се 

кандидатства, трябва да са описани в 

приложение № І по чл. 38 от ДФЕС, 

наричано по-нататък "приложение № І от 

ДФЕС", посочени в приложение № 5 от 

настоящите условия за кандидатстване. 

5. Съответствието на проектите със 

секторитесе определя въз основа на 

селскостопанските продукти, за чиято 

преработка и/или маркетинг се 

кандидатства, кактои получените крайни 

продукти. 

Допустими разходи 

1. Изграждане, придобиване и 

модернизиране на сгради и други 

недвижими активи, свързани с 

производството и/или маркетинга, 

включително такива, използвани за 

опазване компонентите на околната 

среда; 

2. Закупуване, включително чрез 

финансов лизинг, на нови машини, 

съоръжения и оборудване, необходими 

за подобряване на производствения 

процес по преработка и маркетинга, 

както и инсталирането им; 

3. Закупуване на земя, необходима за 

изпълнение на проекта във връзка с 

изграждане и/или модернизиране на 

сгради, помещения и други недвижими 

материални активи, предназначени за 

производствени дейности; 

4. Закупуване на сгради, помещения и 

други недвижими имоти, необходими за 

изпълнение на проекта, предназначени 

за производствени дейности на 

територията на селски район съгласно 

приложение № 1; 

5. Закупуване, включително чрез 

финансов лизинг, на специализирани 

транспортни средства, включително 

хладилни такива, за превоз на суровините 

или готовата продукция, използвани и 

произвеждани от предприятието; 

6. Изграждане/модернизиране, 

включително оборудване на 

лаборатории, които са собственост на 

кандидата, разположени са на 

територията на предприятието и са пряко 

свързани с нуждите на производствения 

процес, включително чрез финансов 

лизинг;  
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7. Материални инвестиции за постигане 

на съответствие с новоприети стандарти 

на Съюза съгласно приложение № 8, 

включително чрез финансов лизинг; 

8. Разходи за достигане на съответствие с 

международно признати стандарти за 

системи за управление, разходи за 

въвеждане на добри производствени 

практики, системи за управление на 

качеството и подготовка за сертификация 

в предприятията само когато тези 

разходи са част от общ проект на 

кандидата; 

9. Закупуване на софтуерсвързан с 

преработвателната дейност на 

кандидата, включително чрез финансов 

лизинг; 

10. За ноу-хау, придобиване на патентни 

права и лицензи, за регистрация на 

търговски марки и процеси, необходими 

за изготвяне и изпълнение на проекта; 

11. Разходи, свързани с проекта, в т.ч. 

разходи за предпроектни проучвания, 

такси, хонорари за архитекти, инженери и 

консултанти, консултации за 

икономическа устойчивост на проекти, 

извършени както в процеса на подготовка 

на проекта преди подаване на 

проектното предложение, така и по 

време на неговото изпълнение, които не 

могат да надхвърлят 12 на сто от общия 

размер на допустимите разходи по 

проект, включени в т. 1 – 10. 

 

Критерии за допустимост на 

кандидатите: 

1. За безвъзмездна финансова помощ 

могат да кандидатстват лица, които към 

датата на подаване на проектното 

предложение са: 

a) земеделски стопани; 

б) признати групи или организации на 

производители или такива, одобрени за 

финансова помощ по мярка 9. 

"Учредяване на групи и организации на 

производители" от ПРСР 2014 – 2020 г.; 

в) еднолични търговци и юридически 

лица, различни от кандидатите по т. 1, б. 

„а“ и т. 1, б. „б“. 

2. Кандидатите трябва да са регистрирани 

по Търговския закон или Закона за 

кооперациите. 

3. Земеделските стопани по т. 1, б „а“ към 

датата на подаване на проектното 
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предложение трябва да отговарят на 

следните условия: 

а) да са регистрирани като земеделски 

стопани съгласно Наредба № 3 от 1999 г. 

за създаване и поддържане на регистър 

на земеделските стопани (ДВ, бр. 10 от 

1999 г.); 

б) минималният стандартен 

производствен обем на земеделското им 

стопанство е не по-малко от левовата 

равностойност на 8000 евро. 

Интензитет и размер на помощта 

Общ размер на безвъзмездната 
финансова помощ по процедурата: 

Общият размер на безвъзмездната 
финансова помощ по процедурата чрез 
подбор  на проектни предложения по 
подмярка 4.2. Инвестиции в 
преработка/маркетинг на 
селскостопански продукти“ от мярка 4. 
„Инвестиции в материални активи“ е в 
размер на 166 243 000 лв. 

Общ размер 

на 

безвъзмездна 

финансова 

помощ 

Средства от 

Европейски

я земеделски 

фонд за 

развитие на 

селските 

райони 

(ЕЗФРСР) 

Национално 

съфинансиран

е 

166,243,000 

лв. 

(100 %) 

124,682,250 

лв. 

(75 %) 

41,560,750 лв. 

(25 %) 

 

Минималният размер на общите 

допустими разходи за един проект е 29 

337 лв. 

Максималният размер на общите 

допустими разходи по подмярката за 

целия период на прилагане на ПРСР 2014 

– 2020 г., включително при 

кандидатстване с интегриран проект за 

един кандидат, е 3 911 600 лв. 

Максималният размер на общите 

допустими разходи по подмярката за 

проекти за колективни инвестиции, 

представени от групи или организации на 

производители, включително при 

кандидатстване с интегриран проект за 

целия период на прилагане на ПРСР 2014 

– 2020 г. за един кандидат, е 3 911 600 лв. 

Максималният размер на общите 

допустими разходи по подмярката за 

периода на прилагане на ПРСР 2014 – 

2020 г. не може да надвишава 3 911 600 

лв., за кандидатите и/или 

бенефициентите, които помежду си са 

предприятия партньори и/или свързани 

предприятия по смисъла на Закона за 

малките и средните предприятия (ЗМСП). 

Процент на съфинансиране: 

Максималният интензитет на 

безвъзмездната финансова помощ, в 

зависимост от категорията на 
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предприятието-кандидат и мястото на 

изпълнение на проекта е: 

- за проекти, представени от микро-, 

малки или средни предприятия, 

включващи инвестиции в 

преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти в продукти, 

попадащи в обхвата на приложение № I 

от Договора или памук,е в размер 50 на 

сто от общия размер на допустимите за 

финансово подпомагане разходи  

- за проекти, представени от големи 

предприятия, финансовата помощ е в 

размер на 40 на сто от общия размер на 

допустимите за финансово подпомагане 

разходи. 

Категория на 

предприятието 

Селски 

райони 

Извън 

селски 

райони 

МСП 50% 50% 

Големи 

предприятия 
40% 40% 

 

Максималният интензитет на 

безвъзмездната финансова помощза 

проекти, представени от микро-, малки 

или средни предприятия, включващи 

инвестиции впреработка на продукти от 

приложение № І от Договора в продукти 

извън приложение № І от Договора или 

памук, е в размер на 50 на сто от общия 

размер на допустимите за финансово 

подпомагане разходи по проекта.  

Категория на 

предприятието 

Селски 

райони 

Извън 

селски 

райони 

МСП 50% 

Недопустимо 

за 

подпомагане 

 

Финансовата помощ за общите разходи 

по проекта, посочени вт. 11 от Раздел 14.1 

„Допустими разходи“и за закупуване на 

земя, сгради и друга недвижима 

собственост се определя съгласно 

съответното процентно съотношение по 

т. 1 и т. 2. 

Разликата между пълния размер на 

допустимите за финансово подпомагане 

разходи и размера на финансовата 

помощ се осигурява от кандидата, като 

участието на кандидата може да бъде 

само в парична форма. 

Крайният срок за подаване на проектни 

предложения е 16.05.2018 г. 17:30 ч. 

Повече информация ТУК. 

___________________________________ 

 

http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/PRSR.aspx
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Фонд „Условия на труд” 

 

Фонд „Условия на труд“ е юридическо 
лице създаден  към Министерство на 
труда и социалната политика, съобразно 
Закона за здравословни и безопасни 
условия на труд.  

Приемат се заявления за кандидатстване 
от регистрирани лица – фирми и 
дружества съобразно Търговски закон. 

  

Допустими кандидати: 

 

Право да кандидатстват за финансиране 
на проекти от Фонд "Условия на труд" 
имат физически лица/еднолични 
търговци/и юридически лица 
работодатели, които отговарят на 
следните изисквания: 

  

1. Към момента на кандидатстването 
за финансиране осигуряват работа 
на работници и служители по 
сключени с тях трудови договори;  

2. Внасяли са редовно и без 
прекъсвания дължимите 
осигурителни вноски;  

3. Декларирали са в съответната 
дирекция "Областна инспекция по 
труда" местонахождението, вида и 
характера на производствената 
дейност,броя на работниците, 
условията на труд, рисковите 
фактори и взетите мерки, които 
гарантират недопускането на 
аварии и злополуки 

4. Назначили са или са определили 
поне едно длъжностно лице с 
подходящо образование или 
квалификация, създали 
специализирана служба или 
възложили с договор на други 
физически или юридически лица 
организиране изпълнението на 
дейности, свързани със защита и 
профилактика на професионалните 
рискове;  

5. Осигурили са обслужване на своите 
работници и служители от служба 
по трудова медицина;  

6. Имат изграден комитет (група) по 
условия на труд.  
Средства от фонда се предоставят 
безвъзмездно за финансиране до 
30 на сто от стойността на проект за 
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подобряване на условията на труд в 
отделни предприятия с конкретна 
практическа приложимост. 

 

Допустими  дейности по проекта: 
 

а. подобряване,ремонт 
и  реконструкция на съществуващи 
обекти 
-защитно–заземителни 
инсталации,  
-покриви,  
-тавани,  
-вътрешни стени,  
-външни/фасадни/ стени,  
-подове,  
-осветеност,  
-подмяна на дограми /врати и 
прозорци/,  
-климатизация на работни и офис 
помещения,  
-аспирация на производствени 
помещения,  
-вентилация и отопление на 
производствени и други 
помещения,  
-подобряване помещения за отдих 
и работен процес,  
-изграждане на преградни и 
шумоизолиращи стени и 
приспособления за игнориране на 
неблагоприятна работна среда,  
-изпълнение предписания от 
Главна Дирекция „ Инспекция по 
труда„ и противопожарните органи,  

-закупуване техника игнорираща 
тежкия, груб и монотонен труд    

б. внедряване на нови и 
модернизиране на съществуващи 
технологии и/или съоръжения – 
изграждане на осигурителни линии 
като система за предпазване от 
падане и трудова злополука при 
осъществяване на подмяна на 
осветителни тела, при ремонт на 
въздуховоди, климатична 
инсталация и други разположени 
във височинни участъци на 
сградния фонд, 

в. изграждане или усъвършенстване 
на системата за предотвратяване на 
рисковете на работното място,чрез 
изграждане на въздушни, 
механични или водни завеси за 
изолиране зоните и помещенията 
от неблагоприятен микроклимат 
или друга неблагоприятна работна 
среда, 

г. подобряване на санитарно-
хигиенните условия за труд и отдих 
чрез : 
- реконструкция или подобряване 
на съблекални, бани, тоалетни, стая 
за жената,стая за отдих на 
персонала,  
- разливно помещение за приемане 
на храна при кетърингово хранене,  
- стол за хранене на персонала, 
-   покупка на соларна инсталация за 
генериране на топла вода 
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необходима за хигиенно-битови и 
други цели, 

д. обезопасяване на машини и 
съоръжения в съответсвие 
спецификата на работа на 
машините, 

е. други дейности, свързани с 
подобряване условията на труд; 

ж. подмяна на електроинсталация и 
всичко свързано с 
електробезопастността на хора и 
техника в това число изолиращи 
щанги, изолиращи стълби, 
изолиращи площадки, 

з.  вентилация   
- доставка и монтаж на нови 
вентилационни системи,  
- локална аспирационна система 
над източника на отделяне на 
вредности,  
- нагнетателна аспирационна 
система за чист въздух в 
производствено помещение,  
- вакуумни системи за почистване с 
цел намаляване на вторичните 
източници на замърсяване,  
- система от блокировки свързана с 
техническо средство за анализ на 
съдържанието на горими газове, 
пари или частици-
газсигнализатори, аварийни 
душове за промиване на очите на 
работещите или цялото тяло, 

и. климатизация 
- доставка и монтаж на нови 

климатични тела или системи за 
климатизация, 

к. отоплителни инсталации,  
- доставка, монтаж и подмяна на 
отоплителната инсталация, 

л. шум 
- доставка и монтаж на екрани, 
кожуси, покрития, ограждения 
около източниците на 
производствен шум,  
- звукопоглъщаща обработка на 
стените и таваните в 
производствените помещения с 
наднормен шум,  
- звукоизолирани кабини за 
работещите в производствени 
помещения с наднормен шум, 

м. вибрации   
- поставяне на фундамент различен 
от този в производственото 
помещение под източника на 
вибрации ,осигуряване на 
допълнително оборудване към 
машините намаляващо риска от 
вибрации,защита от летящи 
,изхвърлени частици или предмети,  
- доставка и монтаж на 
предпазители, предпазни екрани, 
паравани, ограждения, предпазни 
екрани или защитни покрития, 
система от блокировка свързана с 
техническо средство свързана с 
анализ на работната среда за 
наличие на вредни емисии,  
- екраниране на лазерни устройства 
отстраняващи възникването на 
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опасности за здравето на 
работещите, оптични устройства за 
наблюдение или регулиране на 
лазерните устройства така, че да не 
възниква опасност за здравето в 
резултат на лазерно лъчение,  
- защита от падащи предмети в 
производствени помещения. 
- изграждане на козирки, навеси, 
прегради, тунели, бордови дъски.  
- защита от пожар и взрив чрез 
система от хидранти и струйници, 
автоматична пожарогасителна 
инсталация, пожароизвестителна 
инсталация, автоматични 
газанализатори,  
- покупка на техника облекчаваща, 
заместваща или игнорираща 
грубия, тежък и не привлекателен 
труд, чрез подобряване фактора на 
тежест на труда като: 
- робот за заваряване,  
- изграждане на рампа към 
производствено хале,  
- покупка на електрокар,  
-мотокар,  
- газокар или друга техника според 
естеството на дейност на фирмата 
облекчаваща или заместваща 
човешки труд.  
 

Максималният размер на средствата за 
финансиране от фонда е в размер до 30 
на сто от одобрените и действително 
извършени разходи по проекта, но не 
повече от 100 000 лв. за малки, средни и 
големи предприятия. 
  

Допустимите кандидати могат да получат 
финансиране по реда на тази наредба не 
повече от два пъти за период 5 години 
считано от датата на реализация на 
първия финансиран проект.  
Условия: 
§ Платени осигурителни вноски, 
  
§ Максимален срок за изпълнение на 
проекта до 12 месеца, 
  
§ Минимална численост на персонал – 10 
души,  
 
§ Липса на задължения към държавата в 
съответствие с Чл.87 от ДОПК, 
  
§Акт16  
 
§ Бюджет на проекта в дейности до 330 
х.лв..без ДДС,  

За повече информация: ТУК 

 

 
 

https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=CONTENT&I=597
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Абонамент за „Европейски Бюлетин” 

 „Европейски Бюлетин” е електронно 

издание, което ще Ви е полезно с: 

 актуални програми за финансиране, 

непознати в България 

 коментари и анализи на европейски 

политики, финансови инструменти и 

стратегически документи 

 интервюта с политици от България, 

европейските институции и чужбина 

 примери за инвестиционни проекти 

от България и чужбина 

 обучения и събития в Европа и 

България 

 представяне на организации, 

работещи активно по развитието на 

публично-частните партньорства в 

България и ЕС. 

 

Бюлетинът е предназначен за: 

 Общински администрации  

 Областни администрации 

 Представители на НПО 

 Финансови организации 

 Български МСП 

 Български бизнес зад граница 

Пакетни абонаменти: 

Можете да избирате измежду: 

 абонамент за цяла година 
 месечен абонамент 

Ще получавате „Европейски Бюлетин” 
директно на Вашата електронна поща.   

Как мога да направя заявка за абонамент? 

За да получите нашия месечен бюлетин, 
трябва да предплатите таксата или да се 
абонирате за цялата година. Ако изберете 
годишен абонамент, Вие автоматично 
ставате член на „C.R.E.A.M. България“ и 
получавате възможност да се възползвате 
от целия спектър услуги, които предлагаме, 
посочени изчерпателно в нашия сайт.  За 
целта трябва да попълните  Формуляр за 
членство, в който да изберете начина на 
плащане на годишната вноска – 
еднократно цялата сума или на равни 
месечни вноски. 

Таксите за членство съответстват на 
правилата на „C.R.E.A.M. Европа“ и са 
съобразени с големината  и финансовите 
възможности на българските общини. 

Ако проявявате интерес, свържете се с 
нашите екипи на контактите, посочени по-
долу.

 

C.R.E.A.M. България – Алианс за ПЧП

Бул. „България” 81Б, етаж 5, София 1404  

тел.: 02/843 30 73 

факс: 02/850 40 38 
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