
Е-БЮЛЕТИН „РАЗВИТИЕ И 
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА БИЗНЕСА ОТ 
ОБЛАСТ ХАСКОВО" 
Юни, 2022 г. 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, 

Представяме Ви втория брой на е-бюлетин „Развитие и възможности 

за бизнеса от област Хасково" за 2022 г. 

Целта, която си поставяме, чрез нашето издание, е 

бизнесът от област Хасково своевременно да бъде 

информиран за актуалните бизнес показатели, 

предопределящи икономическата среда на работа, 

възможностите за финансиране, актуални новини и 

събития, свързани с бизнес развитието.  
 

Ще работим за това е-бюлетинът да се превърне във Вашия надежден 

източник на информация за възможностите за развитие, внедряване 

на иновации и информация, подпомагаща разширяване на текущите 

Ви пазари и компетенции. 
 

Кои сме ние?  
От основаването през 1997 г. си до днес, РСО „Марица” се доказва като 

надежден партньор на местната власт и бизнеса в региона и генератор 

на идеи, за да превърне амбициите в съвместни успехи. Вече толкова 

години успяваме да поддържаме сътрудничеството и обмяната на 

добри практики между нашите членове и партньори, развиваме 

ефективно сътрудничество с национални и международни 

организации и чрез различни инициативи се опитваме да стимулираме 

гражданското общество в България да бъде активно при формирането 

на политики на местно, регионално и национално ниво. 

През последните години Сдружението е бенефициент по Програмата за 

Европейско териториално сътрудничество INTERREG V-A Гърция – 

България, чийто фокус е финансиране на широк спектър от дейности по 

конкурентоспособност, околна среда, култура, транспорт, 

здравеопазване и социални въпроси. 

 

 

 

Настоящият бюлетин се издава в рамките на 

проект: „Greek Bulgarian Business Partnership 

by Assistance, Services, Solutions to Promote 

Open Regions Team” в превод: „Българо-

гръцко партньорство чрез подкрепа, услуги и 

решения за насърчаване на открит 

регионален екип“, с акроним „GR-BG 

BUSINESS PASSPORT“), финансиран по 

Програма за сътрудничество INTERREG V-A 

„Гърция-България 2014-2020”, съгласно 

Договор за БФП № B6.3a.07/13.04.2021. 

Проектът е съфинансиран от Европейския 

фонд за регионално развитие и от 

националните фондове на страните, 

участващи в Програмата за сътрудничество 

Interreg V-A "Гърция-България 2014-2020". 

Съдържанието на бюлетина е изцяло 

отговорност на РСО "Марица" и по никакъв 

начин не може да бъде възприето, че 

отразява възгледите на Европейския съюз, 

участващите страни, Управляващия орган и 

Съвместния секретариат." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  АКТУАЛНИ БИЗНЕС 

ПОКАЗАТЕЛИ И НОВИНИ 

Войната (за момента) не се отразява негативно на пазара на труда, ИПИ 

Войната в Украйна и последвалият я икономически шок заплашват да изтрият значителна част от 

възстановяването и ръста след пандемията. Въпреки влошените условия на работа на редица 

компании – най-вече зависимите от застрашените от конфликта доставки на енергийни ресурси – на 

този етап няма особени индикации за сериозни проблеми на пазара на труда. 

 

Публикуваните тази седмица данни от Наблюдението на работната сила на НСИ за първото 

тримесечие сочат лек спад в общия брой на заетите спрямо предишното – от 3080 хиляди до 3068 

хиляди лица за възрастовата група на 15 и повече години. Заради свиването на населението обаче 

коефициентът на заетост се подобрява с 0,1 пр.п. Доколкото зимните месеци обикновено са „дъното“ 

на заетостта в България обаче е трудно директно  да отдадем този спад на новия икономически шок, 

особено предвид че спрямо първото тримесечие на 2021 има ръст в общия брой на заетите с 40 хиляди 

души. Трябва да отчитаме и обстоятелството, че в първото тримесечие на 2022 г. попадат едва 5 

седмици от военния конфликт, който продължава и до днес, и по тази причина можем да очакваме по-

сериозно въздействие от него през второто тримесечие, където общата икономическа динамика е 

движена най-вече от последствията от войната. 

 

В обобщение, последните достъпни данни сочат към ограничено въздействие на „новата криза“ върху 

пазара на труда. Това по никакъв начин обаче не означава, че ако военният конфликт в Украйна – и 

съответно въздействието му върху цените и доставките на енергоносители и общата икономическа 

динамика – продължи, то засегнатите фирми няма да бъдат принудени да освобождават работници и 

да свиват заетостта. 

 

 

Прочетете повече на: https://ime.bg/bg/articles/voinata-za-momenta-ne-se-otrazyava-negativno-na-

pazara-na-truda/#ixzz7VQd7fwmD  

Правителството одобри Програма за трансгранично сътрудничество между България и 

Сърбия за 2021-2027 

Правителството одобри програма „Интеррег 6-А ИПП България-Сърбия 2021-2027“. 

Общия бюджет е в размер на 38 116 400 евро. 

Ще се финансират проекти за подкрепа на МСП , интегрирани туристически продукти, подобряване на 

мобилността и повишаване сигурността в райони, различни от градските. Целеви средства ще бъдат 

инвестирани в проекти от стратегическо значение, свързани с подготовка на населението за реакция 

при бедствия и повишаване капацитета на професионалистите за реагиране при извънредни ситуации 

в трансграничната зона. 

Програмният регион обхваща 6 области от страна на Република България – Видин, Монтана, Враца, 

София-област, Перник и Кюстендил и 7 окръга от страната на Република Сърбия – Борски, Зайчарски. 

Нишавски, Топлички, Пиротски, Ябланички и Пчински. Границата между двете държави е с дължина 341 

км с пет гранични контролно-пропускателни пункта. В района на трансгранично сътрудничество 

живеят 14,13% от общото население на двете държави. В него се отличават няколко големи града като 

Видин, Монтана, Враца, Перник и Кюстендил от българска страна и Пирот, Ниш и Димитровград от 

сръбска страна. 

Бенефициенти могат да бъдат представители на гражданското общество, микро-, малки и средни 

предприятия, местни власти и регионални структури на централната администрация, 

неправителствени организации , академични, научни и социални институции. 

 

Прочетете повече на: https://ime.bg/bg/articles/razumnite-merki-pri-visoka-inflaciya/#ixzz7RpXl5fvG  

https://ime.bg/bg/articles/profil-na-industriyata-koyato-zavisi-ot-dostavkite-na-gaz/
https://ime.bg/bg/articles/voinata-za-momenta-ne-se-otrazyava-negativno-na-pazara-na-truda/#ixzz7VQd7fwmD
https://ime.bg/bg/articles/voinata-za-momenta-ne-se-otrazyava-negativno-na-pazara-na-truda/#ixzz7VQd7fwmD
https://ime.bg/bg/articles/razumnite-merki-pri-visoka-inflaciya/#ixzz7RpXl5fvG


 

 

 

 

 

 

  

Население и демографски процеси в област Хасково 

през 2021 година 

По данни от текущата демографска статистика, 

население на област Хасково в края на 2021 г. е 220 

269 души. В сравнение с предходната година 

населението намалява с 3 356 души, или с 1.5%.  

През 2021 г. се проведе 18-о преброяване на 

населението и жилищния фонд в страната. По 

предварителна оценка от Преброяване 2021, 

очаквания брой на населението, пребиваващо 

постоянно на територията на областта към 7 

септември 2021 г. е 200 857 души. 

Разликата между данните за броя и структурите на 

населението от текущата демографска статистика и 

преброяванията се дължи основно на 

нерегистрираната външна миграция през 

десетгодишния период между преброяванията. 

Една от основните задачи на преброяванията на 

населението е да се установи реалният брой на 

лицата пребиваващи на територията на страната. Ето 

защо в годините след преброяванията се правят 

преизчисления на населението въз основа на 

резултатите от проведеното преброяване и данните 

за естествения и механичния прираст, получени от 

текущата демографска статистика за съответните 

години. 

След окончателното въвеждане и обработка на 

данните от Преброяване 2021 броят на населението 

ще бъде преизчислен на базата на преброеното 

население. 

АКТУАЛНИ БИЗНЕС 

ПОКАЗАТЕЛИ И НОВИНИ 

Преизчислението ще обхване десетгодишен период, като ще бъдат ревизирани и основни 

демографски индикатори. В съответствие с проекта на Национална статистическа програма, 

първи окончателни данни от Преброяване 2021 ще бъдат представени и публикувани след 1 

октомври 2022 година. 

Намалението на населението в област Хасково през 2021 г., измерено чрез коефициента на 

естествения прираст, е минус 15.5‰ при средно за страната минус 13.2‰. През 2021 г. всички 

области в страната имат отрицателен естествен прираст. 

Съществено влияние върху броя и структурите на населението в страната оказва и 

механичният прираст (нетното салдо от външната миграция), който през 2021 г. е 

положителен за областта- плюс 88 души. Той се формира като разлика между броя на 

заселилите се и изселилите се от страната. Изменението на населението на страната в 

резултат на външната миграция, измерено чрез коефициента на нетна миграция, е +1.8‰. За 

област Хасково този показател е +0.4‰. 

Прочетете повече на: shorturl.at/ryKZ2  
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  ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 

BG06RDNP001-4.014 - Целеви прием за проектни 

предложения с инвестиционна стойност до 300 000 евро по 

подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в 

материални активи“ от Програма за развитие на селските 

райони за периода 2014-2020 г. 

Целта на процедурата е 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. подобряване опазването на 

околната среда.; 5. устойчиво и цифрово икономическо възстановяване. 

 

По подмярка 4.2. "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" ще 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 в) 

намаляване на себестойността на произвежданата продукция, и/или г) подобряване на 

сътрудничеството с производителите на суровини, и/или д) опазване на околната среда, 

включително намаляване на вредните емисии и отпадъци, и/или е) подобряване на 

енергийната ефективност в предприятията, в това число използване на енергия от ВЕИ за 

собствено потребление и/или ж) подобряване на безопасността и хигиенните условия на 

производство и труд, и/или з) подобряване на качеството и безопасността на храните и 

тяхната проследяемост, и/или и) подобряване на възможностите за производство на 

биологични храни чрез преработка на първични земеделски биологични продукти, и/или й) 

инвестиции и дейности, които допринасят за устойчивото и цифрово икономическо 

възстановяване. 

Общият размер на средствата, които могат бъдат предоставени по процедурата за всички 

одобрени проектни предложения възлиза на 39 116 000,00 лв. 

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

изпълнение и приложенията към тях) е публикуван на интернет адреса на Министерството 

на земеделието: www.mzh.government.bg и в ИСУН 2020. 

  

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:30 часа на 17.08.2022 г. 

За повече информация посетете следния линк:  

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/58dcc297-601b-4e82-aa12-

2075f69a165a  

Финансова подкрепа за работодатели 

Считано от 9 май 2022 г., работодателите могат да подават документи в бюрата по 

труда в страната за ползване на преференции за заетост и обучение на безработни, 

които могат да бъдат: 

- младежи до 29 годишна възраст с трайни увреждания или ползващи социални или 

интегрирани здравносоциални услуги за резидентна грижа; безработни лица, 

изтърпели наказание “лишаване от свобода” (по чл. 55 от ЗНЗ).  

Възможности има и за работодателите разкриващи работни места за обучение чрез 

работа (дуална система на обучение) на безработни лица (чл. 46а от ЗНЗ) или т.нар. 

"зелени работни места" (чл. 55д от ЗНЗ), както и за наемане на безработни лица над 58 

години по националната програма „Помощ за пенсиониране“. 

Финансова подкрепа могат да получат и работодателите, които организират обучение 

на безработни лица за придобиване на професия, с цел наемането им на работа. Със 

средства от държавния бюджет се подкрепя и провеждането по инициатива на 

работодателя на обучения по ключови компетентности на зает персонал в микро-, 

малки и средни предприятия. 

За повече информация посетете следния линк:  

https://www.az.government.bg/bg/news/view/startira-finansovata-podkrepa-za-

rabotodateli-i-bezrabotni-lica-3834/ 

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/58dcc297-601b-4e82-aa12-2075f69a165a
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/58dcc297-601b-4e82-aa12-2075f69a165a


 

  
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 

Финансиране за зелена енергия 

Българска банка за развитие финансира изграждането на 

фотоволтаични централи с мощност до 1MW/p за нуждите на 

бизнеса. Кредитният продукт е в отговор на растящото 

притеснение на компаниите от стойностите на 

електроенергията у нас и в Европа, и повишаващото се 

търсене. Превключването на бизнеса на слънчева енергия е  

работещо решение в контекста на изчерпващите се невъзобновяеми източници и 

заложените от ЕС цели за постигане на въглеродна неутралност. 

Специфични изисквания: 1. Собствена земя, чиято категоризация да позволява да бъде 

използвана за построяване на фотоволтаична централа (както и да е налице положително 

становище за изграждане на такова съоръжение).; 2. Предварителен договор за 

присъединяване на фотоволтаичната централа към съответното ЕРП или договор за 

изкупуване на електроенергия от частно дружество.; 3. Оферта от доставчик на 

компонентите с 10-годишна гаранция.; 4. Готов проект за изграждане на фотоволтаичната 

централа.; 5. Оферта от изпълнител по изграждане на фотоволтаичната централа / 

предварителен договор за поддръжка на изгражданото съоръжение.; 6. Прогнозен паричен 

поток за срока на търсеното финансиране. 

Повече информация: https://bbr.bg/bg/produkti-i-uslugi/produkti/finansirane-za-zelena-

energiya/?fbclid=IwAR33nC33c6S556KSbzReHZuXYMq0Ia-FyWo32i6yggxhLJiRxd-EKRx1HGY  

Мярка 6.4  "Подкрепа за неземеделски дейности" 

В периода септември-октомври предстои отварянето на 

Мярка 6.4 - Инвестиции в неземеделски дейности от 

Програма за развитие на селските райони. 

Потенциални бенефициенти: Земеделски стопани или 

микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци 

или юридически лица по Търговския закон, Закона за 

кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и 

физически лица, регистрирани по Закона за занаятите 

Примерни допустими дейности: Инвестиции в неземеделски дейности, като например:  

1. Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от 

Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и 

материали);  

2. Развитие на услуги във всички сектори;  

3. Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено 

потребление;  

4. Развитие на занаяти и други неземеделски дейности. 

Категории допустими разходи: Материални и нематериални инвестиции за създаване и 

развитие на неземеделски дейности в селските райони 

Бюджет: Максималният размер на допустимите разходи по проект е левовата 

равностойност на 200 000 евро, а минималният размер на допустимите разходи по проект 

е левовата равностойност на 10 000 евро.  

Максимален % на съфинансиране: 50 % 

 

Примерни дейности: стоматологични клиники, рентгенов кабинет, старчески дом/хоспис, 

център за работа с деца със специални потребности, цех за производство, пункт за 

технически прегледи, автосервизи, автомивка, химическо чистене, шивашки цехове, 

сладкарски цех, фризьорски салон, детски кът, пекарна, счетоводна къща, 

лекарски/зъболекарски кабинет и др. 

https://bbr.bg/bg/produkti-i-uslugi/produkti/finansirane-za-zelena-energiya/?fbclid=IwAR33nC33c6S556KSbzReHZuXYMq0Ia-FyWo32i6yggxhLJiRxd-EKRx1HGY
https://bbr.bg/bg/produkti-i-uslugi/produkti/finansirane-za-zelena-energiya/?fbclid=IwAR33nC33c6S556KSbzReHZuXYMq0Ia-FyWo32i6yggxhLJiRxd-EKRx1HGY


 

  
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 

Прием по държавната помощ за родословна книга и 

селекция на животните 

 От 3 юни, до 24 юни 2022 г. Държавен фонд 

„Земеделие“ (ДФЗ) ще приема документи по схемата 

„Държавна помощ за създаване и поддържане на 

родословна книга и за определяне продуктивността и 

генетичните качества на животните”. 

   Целта на помощта е подпомагане на селекционните 

дейности в животновъдния сектор чрез предоставяне на 

субсидирани услуги (за създаване и поддържане на 

родословна книга и за определяне продуктивността и 

генетичните качества на животните) 

от одобрени развъдни организации под контрола на Изпълнителната агенция по селекция и 

репродукция в животновъдството (ИАСРЖ). 

Средствата покриват до 100% от административните разходи за създаване и поддържане 

на родословна книга и до 70% от разходите по изпитвания за определяне на генетичните 

качества или продуктивността на животните. 

 

Общият бюджет по схемата е 7.5 милиона лева, като средствата се предоставят на два 

транша. За първия транш се предвижда изплащане на 40% от общата сума, а остатъкът от 

утвърдения бюджет ще бъде изплатен на втори транш. 

 

Срокът за сключване на договорите и изплащане на първия транш от средствата е до 8 юли 

2022 г. Кандидатстването за финансиране на втори транш ще бъде от 22 август до 9 

септември 2022 г., а изплащането му до 30 септември 2022 г. 

 

Указанията по помощта са качени на сайта на ДФ „Земеделие“. 

Прием по схемата за изграждане на кланични пунктове 

    От 20 юни животновъдите могат да кандидатстват за подпомагане 

по схемата за държавна помощ „Инвестиции за изграждане на 

кланични пунктове“.  

Документи ще се приемат до 20 юли 2022 г. в Областните дирекции на ДФ „Земеделие“ по 

място на осъществяване на дейността по проекта. 

 

    По схемата се възстановяват до 50% от извършените разходи за инвестиции, като 

максималният размер на помощта е в размер до 90 000 лева. Подпомагането се предоставя 

за покриване на част от разходите за изграждане на стационарни кланични пунктове и/или 

за закупуване на мобилни такива за добив и/или транжиране на месо от собствени едри 

преживни животни и/или дребни преживни животни. Средствата ще се изплащат по 

банкова сметка на кандидата след доказване на изпълнението на инвестицията. 

 

    Схемата е разработена по предложение на браншовите организации в сектор 

„Животновъдство“ и ще се прилага за втора година. Срокът й на действие е удължен до 

31.12.2022 г. Определеният бюджет на помощта за 2022 г. е в размер на 1 млн. лева, който ще 

се разпределя до изчерпването му по реда на кандидатстване. В бюджета на помощта се 

включват и поетите ангажименти по сключени договори за държавна помощ по реда на 

Указанията за прилагане на схема за държавна помощ „Инвестиции за изграждане на 

кланични пунктове” от предходния прием. 

 

    Кандидати по схемата могат да бъдат земеделски стопани, регистрирани по реда на 

Наредба № 3 от 29 януари 1999 г. за период от най-малко 3 (три) години назад, считано от 

датата на кандидатстване, с дейност по отглеждане на ЕПЖ и/или ДПЖ, както и организации 

и групи производители, признати със заповед на министъра на земеделието. Указанията за 

прилагане на схемата за държавната помощ и документите към нея са публикувани на 

интернет страницата на Държавен фонд „Земеделие“. 

https://www.dfz.bg/bg/darzhavni-pomoshti/-7022014/
https://www.dfz.bg/bg/darzhavni-pomoshti/investicii-za-klanichni-punctove/


 

  

ББР, Проектно финансиране 

Българска банка за развитие предлага проектно 

финансиране за инвестиционни проекти в България. 

Кандидати могат да бъдат както новосъздадени проектни 

дружества, така и съществуващи дружества с кредитна и 

финансова история.  

В зависимост от размера на конкретен проект и при необходимост, ББР разполага с 

капацитета да организира синдикиране или външно съфинансиране на кредита с други 

финансови институции, включително ЕИБ по линия на Европейския фонд за стратегически 

инвестиции (ЕФСИ). 

 

Основен елемент при оценяването на потенциални проекти е възможността на проекта да 

генерира парични потоци, достатъчни за обслужването на предоставеното финансиране и 

нормалната експлоатация на проекта. 

 

Условията на подобен тип финансиране се формират съобразно спецификата на всеки един 

проект. За първоначално разглеждане на проектни предложения е нужно да бъде 

представена следната документация: 

• Подробен бизнес план, съпроводен с детайлен финансов модел на проекта (парични 

потоци) 

• Документация относно правния, данъчния и финансов статут на кредитополучателя 

и проектния спонсор (инвеститор) 

• Всички необходими разрешителни, лицензи, договори и други приложими 

документи свързани с изграждането и експлоатацията на проекта 

 

За повече информация, свържете се с ББР на: projects@bdbank.bg 

 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 

Програмата „Вселена от възможности” на Пощенска банка 

започна 

Значимата социално отговорна инициатива на банката е в 

подкрепа на социалното предприемачество. Това е 

иновативна онлайн платформа, създадена миналата година 

по повод 30-годишния юбилей на институцията. 

Целта ѝ е да подкрепи  силни и иновативни идеи в полза на обществото в три ключови 

области – образование, дигитални иновации и опазване на околната среда. 

Онлайн платформата е на адрес www.PostbankUniverse.bg и до 15-и юни 2022 г. е отворена 

за кандидатстване.  

 

Процесът на кандидатстване във всяка от трите категории „Дигитални иновации“, 

„Образование“ и „Зелени проекти“ се осъществява изцяло онлайн, а общият награден фонд 

е 30 000 лв.  

Стойността на финансовата подкрепа за всеки проект е 10 000 лв., а авторите му се 

ангажират да го реализират в срок до 6 месеца от датата на получаване на финансирането.  

 

Всеки участник има право да представи неограничен брой проекти в трите категории, като 

помощта, предоставена от Пощенска банка, може да се използва за пълно или частично 

финансиране на проекта. 

 

За повече информация посетете следния линк:: https://postbankuniverse.bg/  

mailto:projects@bdbank.bg
http://www.postbankuniverse.bg/
https://postbankuniverse.bg/


 

  

Първи покани за представяне на предложения по Horizon 

Europe 

Европейската комисия прие основната работна програма 

Horizon Europe за периода 2021-2022 г., като обяви 14,7 

милиарда евро финансиране от ЕС в подкрепа на прехода 

към по-зелен, по-справедлив и по-цифров ЕС. 

Изпълнителна агенция за научни изследвания ще играе ключова роля в изпълнението на 

този амбициозен инвестиционен пакет, като управлява около 5,7 милиарда в рамките на 

Horizon Europe през следващите две години. 

Тези инвестиции ще подкрепят новаторски изследвания и цифрови решения за по-здрава 

планета, по-сигурни и приобщаващи общества, достъп до изследователски 

инфраструктури, подкрепа за водещи изследователи в Европа и извън нея. 

 

Поканите за предложения за Horizon Europe са публикувани в портала за финансиране и 

търгове на ЕС (https://bit.ly/3xxbUG0) 

За повече информация и разглеждане на различните ЕС програми - 

https://rea.ec.europa.eu/news/first-horizon-europe-calls-proposals-are-now-open-2021-06-

22_en  

Източник: https://www.ierc.bia-bg.com/  

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 

Програмата LIFE 2022 отваря обява за набиране на проекти  

Програмата LIFE 2022 отваря обява за набиране на проекти с 

598 милиона евро, налични за финансиране, в четири 

направления: природа и биоразнообразие, кръгова 

икономика и качество на живот; адаптиране към 

изменението на климата; преход към чиста енергия. 

Европейската изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната среда - 

CINEA обяви новите покани за подаване на проектни предложения по програма ЛАЙФ. 

Право да подаде предложение по програма LIFE имат следните кандидати: 

- публично или частно юридическо лице, регистрирано в ЕС или свързана с него 

отвъдморска държава или територия; 

- трета страна, свързана с програма LIFE; или 

- юридическо лице, създадено съгласно правото на Съюза или международна организация. 

Юридически лица, установени в трета държава, която не е свързана с програма LIFE, могат 

по изключение да отговарят на условията за участие, когато това е необходимо за постигане 

на целите на дадено действие, за да се гарантира ефективността на интервенциите, 

извършвани в Съюза. Въпреки това тези юридически лица по принцип поемат разходите за 

своето участие. 

Срокове за подаване на проектно предложение по LIFE покани 2022 г.: 

- Подпрограми за стандартни проекти за действие (SAP) за кръгова икономика и качество 

на живот, природа и биоразнообразие, смекчаване на изменението на климата и 

адаптиране: 4 октомври 2022 г. 

- Подпрограма за безвъзмездни средства за действие LIFE за преход към чиста енергия: 16 

ноември 2022 г  

- Стратегически интегрирани проекти (SIP) и стратегически проекти за природата (SNAP): 

Концептуални бележки: 8 септември 2022 г 

Пълни предложения: 30 март 2023 г 

- Подготовка за техническа помощ за SIP и SNAP: 8 септември 2022 г 

- Специфични споразумения за оперативни безвъзмездни средства (SGA OG) за юридически 

лица с нестопанска цел: 21 септември 2022 г. 

На този линк ще откриете повече информация за обявените покани, условия за 

кандидатстване и др. 

За повече информация: https://rb.gy/cctnso  

  

https://bit.ly/3xxbUG0
https://rea.ec.europa.eu/news/first-horizon-europe-calls-proposals-are-now-open-2021-06-22_en
https://rea.ec.europa.eu/news/first-horizon-europe-calls-proposals-are-now-open-2021-06-22_en
https://www.ierc.bia-bg.com/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=LIFE-2022-CET;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://rb.gy/cctnso


  

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ 

• Българо-грузински Бизнес форум „Транспорт и логистика“ 

Българо-грузински Бизнес форум „Транспорт и логистика“ ще се проведе в периода 22-23 

юни 2022 г. в Международния конгресен център в гр. Бургас. 

Форумът е посветен на въпросите за развитието на транспортната свързаност и 

логистиката по направлението на Пътя на коприната. Мероприятието ще даде възможност 

за създаване на бизнес-контакти между български и грузински партньори в посочените 

области, както и за поставянето на основите на бъдещи успешни бизнес взаимоотношения.  

За да вземете участие във форума и трябва да направите Вашата регистрация и да посочите 

интерес за B2B срещи с партньори в съответната област, в срок до 17 юни 2022г.  на следния 

електронен адрес: BG-GE-BUSINESSFORUM@mtc.government.bg      

За допълнителни въпроси може да се обръщате към Министерство на транспорта и 

съобщенията на електронен адрес: BG-GE-BUSINESSFORUM@mtc.government.bg или към 

дирекция „Международно сътрудничество и международни организации“ към БТПП на тел.: 

02 8117 494, 8117 489 или e-mail: m.markova@bcci.bg     

 

• ИАНМСП организира първа търговска мисия в САЩ с участие в бизнес събития в Сан 

Франциско, Лос Анджелис и Лас Вегас, 18-27.10.2022 г. 

В периода 18-27.10.2022 г. Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните 

предприятия (ИАНМСП), съвместно със сдружение „Българска финтех 

асоциация“  организира участието на български малки и средни предприятия (МСП) в 

Търговска мисия с участие в бизнес събития в Сан Франциско, Лос Анджелис и Лас Вегас, 

Съединени американски щати, включваща и посещение на най-голямото събитие за 

финансово-технологичния бранш отвъд океана – Money 20/20-US. 

Поканени за участие в търговската мисия са български малки и средни предприятия от 

следните сектори на икономиката: информационни и комуникационни технологии (ИКТ), 

опериращи в сферата на финтех, киберсигурност, дигитална трансформация на 

индустриални процеси, на които основната икономическа дейност попада в една от 

определените в Националната стратегия за насърчаване на малките и средните 

предприятия 2014-2020 (НСНМСП) групи. Проявата се организира в изпълнение на дейност 

1 „Организиране на търговски мисии в чужбина” по проект BG16RFOP002-2.052-0001 

„Подкрепа на интернационализацията на българските предприятия чрез провеждане на 

търговски мисии, бизнес форуми, конференции, контактни борси и двустранни срещи“, 

финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма 

„Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, по който ИАНМСП е институционален 

бенефициент. 

При интерес, предприятията следва да представят попълнените документи за 

кандидатстване в деловодството на ИАНМСП или да ги изпратят по куриер в срок до 14 

юни 2022 г. вкл. до 17.30 ч. на адрес: гр. София, ул. „Леге” № 2-4 или по електронен път, 

подписани с електронен подпис на www.b2bconnect.bg, на страницата на събитието, в срок 

до 24:00 часа на 14 юни 2022 г. Документи, подадени в деловодството на ИАНМСП след 

крайния срок за кандидатстване, не се разглеждат. При подаване по пощата или чрез куриер 

е валидна датата на входящия номер на регистрацията им в деловодството на ИАНМСП. За 

допълнителна информация можете да се обръщате към Светла Запрянова, тел: 02/ 940 79 

75 или Ася Андреева, тел: 02/ 940 79 89. 

Приложения: ТУК 

Повече информация: https://www.sme.government.bg/?p=57893 

 

mailto:BG-GE-BUSINESSFORUM@mtc.government.bg
mailto:BG-GE-BUSINESSFORUM@mtc.government.bg
mailto:m.markova@bcci.bg
https://us.money2020.com/
http://www.b2bconnect.bg/
https://www.sme.government.bg/uploads/2022/05/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-1.zip
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ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ 

• Семинар кръговата икономика - Добри практики, 13 - 14 юни 2022, Стара Загора, хотел 

Верея 

Търговско-промишлена палата - Стара Загора е домакин на семинар, който се провежда в 

рамките на проекта LIFE CE STARSEED - Кръгова икономика - добри практики, изпълняван от 

Клуб Икономика 2000, финансиран по Програма LIFE на ЕС. 

Кръговата икономика - добри практики ще се проведен на 13 и 14 юни 2022 в хотел Верея, 

Стара Загора и е вторият модул от серия от три семинара в рамките на проекта, посветени 

на различни аспекти на кръговата икономика. 

Участието е безплатно, но се изисква предварителна регистрация, тъй като местата са 

ограничени. За да се регистрирате, моля, изпратете име на участника и на 

фирмата/организацията и контактна информация. Организаторите осигуряват кафе паузи 

и обяд за двата дни на семинара. 

За повече информация и регистрация - Красимир Стоименов - 0889 560677; 

https://www.chambersz.com/seminar-kragovata-ikonomika-dobri-praktiki-13-14-uni-2022-

stara-zagora-hotel-vereya-47613  
 

• WTM - Лондон, Великобритания - 07-09.11.2022 

Най-голямото в света изложение за професионалисти в туристическата индустрия 

Повече информация: https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/aktualni-pokani-v-

polza-na-biznesa/wtm-london-velikobritaniya-07-09112022    

 

• GLOBAL BIRD FAIR 2022, област Рутланд, Великобритания - 15-17.07.2022 

 

Global Bird Fair e продължение на най-голямото събитие за природен туризъм в света – The 

British Birdwatching Fair, което след 32 години история бе отложено за последните 3 години 

заради разпространението на Covid-19. 

 

Изложението обединява фирми и дестинации от цял свят. Общност от любители на 

природата и наблюдатели на птици от цял свят. 

Повече информация: https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/aktualni-pokani-v-

polza-na-biznesa/global-bird-fair-2022-oblast-rutland-velikobritaniya-15  

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС: 
 

Адрес: 

Бизнес инкубатор, 6310 с. Клокотница, обл. Хасково 

Телефон: 

+359 38 66 5021 

Email: 

maritza@maritza.info 

Уебсайт: 

www.maritza.info 

 

https://www.chambersz.com/seminar-kragovata-ikonomika-dobri-praktiki-13-14-uni-2022-stara-zagora-hotel-vereya-47613
https://www.chambersz.com/seminar-kragovata-ikonomika-dobri-praktiki-13-14-uni-2022-stara-zagora-hotel-vereya-47613
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/aktualni-pokani-v-polza-na-biznesa/wtm-london-velikobritaniya-07-09112022
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/aktualni-pokani-v-polza-na-biznesa/wtm-london-velikobritaniya-07-09112022
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/aktualni-pokani-v-polza-na-biznesa/global-bird-fair-2022-oblast-rutland-velikobritaniya-15
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/aktualni-pokani-v-polza-na-biznesa/global-bird-fair-2022-oblast-rutland-velikobritaniya-15
mailto:maritza@maritza.info
http://maritza.info/%d0%b7%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8/www.maritza.info

