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От 8 март започва приемът по схемата за инвестиции в растениевъдството 

От 8 март до 8 април 2022 г. земеделските стопани могат да кандидатстват за подпомагане по 

схемата „Помощ за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с 

първично производство на растениевъдна земеделска продукция“. Документите ще се приемат 

в областните дирекции на ДФ „Земеделие“ по място на осъществяване на дейността по проекта. 

Определеният бюджет на помощта за 2022 г. е в 

размер на 10 млн. лв., който ще се разпределя до 

изчерпването му по реда на кандидатстване. 

Максималният размер на помощта по схемата е в 

размер до 120 хил. лева, като се възстановяват до 

50% от извършените разходи за инвестиции. За 

закупуване на бокспалети, каси и щайги за 

многократна употреба максималният размер на 

помощта е до 24 000 лв., а за закупуване на оборудване за силозни стопанства е до 50 000 лева. 

Подпомагането се предоставя под формата на капиталова субсидия за покриване на част от 

разходите за закупуване на машини, оборудване и линии за подготовка за продажба, 

охлаждане и съхранение при производството на собствена първична земеделска продукция и 

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

Указания и документи към тях 

 

Приемът по подмярка 4.2 от ПРСР 2014-2020 се удължава до 31 март  

Крайният срок за прием на проектни предложения по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка 

и маркетинг на селскостопански продукти“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 

2014-2020) се удължава до 17.30 ч. на 31 март 2022 г.  

Увеличението на бюджета ще осигури допълнителни възможности за финансова подкрепа на 

преработвателния сектор, който е изправен пред редица предизвикателства във връзка с 

пандемията от КОВИД 19. 

Допустими за подпомагане са дейности, насочени към въвеждането на нови продукти, процеси 

и технологии, включително къси вериги на доставка, подобряване на безопасността на храните, 

опазване на околната среда, както и устойчиво и цифрово управление на процесите в 

производството. 

Пълният пакет документи по процедурата е публикуван на официалната страница на 

Министерството на земеделието и в ИСУН 2020.  

Изображение: Pixabay 
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Възможности за подкрепа на бизнеса във Варна от Министерство на иновациите и растежа  

На 7 март 2022 г. от 11.00 часа в сградата на Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ 

във Варна ще се проведе бизнес събитието „Иновации и растеж: Варна“, което ще събере на 

едно място представители на новосъздаденото Министерство на иновациите и растежа, 

Българската банка за развитие и Фондът на фондовете, които ще представят своите програми за 

развитие на бизнеса.  То ще бъде открито от министъра на иновациите и растежа Даниел Лорер. 

Участие в събитието ще вземат и представители на „Морски клъстер България“, на публичния и 

частния сектор, както и на академичната общност. 

Достъп чрез регистрация: тук.  

Проект на програма: 
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Международното изло 

 

Изложение „Архитектурно строителна седмица 2022“ 

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия има удоволствието 

да Ви покани да вземете участие в международното изложение за енергоефективно, 

екологично и функционално строителство „Архитектурно строителна седмица 2022“, което ще 

се проведе в периода 30 март – 2 април 2022 г. в Интер Експо Център, София. 

Основните профили на участниците са строителна техника, машини, инструменти, изолации, 

строителни материали, дограми, врати, прозорци, санитарно оборудване, енергийно 

ефективно, екологично и функционално строителство. 

Вижте пълната информация тук. 

 

Международно изложение HANNOVER MESSE 2022 

ИАНМСП има удоволствието да Ви покани да вземете участие в Международното изложение за 

индустриални технологии, оборудване и поддоставки HANNOVER MESSE 2022, което ще се 

проведе от 30 май до 2 юни 2022 г. в гр. Хановер, Германия. 

Международното изложение HANNOVER MESSE е най-

големият и значим форум в света в областта на 

индустриалните технологии и оборудването. То се провежда 

всяка година от 1947 насам. 

Изложението е предназначено за производители и 

доставчици на индустриални технологии и оборудване, 

детайли и компоненти, компании заети в областта на 

обработката на пластмаси и метал, производители на части и 

компоненти, електроника и фирми, занимаващи се с ремонт на промишлено оборудване и др. 

За повече информация кликнете тук. 

 

Често задавани въпроси за компенсациите в енергетиката 

Какви документи са необходими при кандидатстване за компенсиране на бизнеса срещу 

високите цени на електроенергията? 

По правителствената програмата за компенсиране на потребителите на електроенергия, които 

са на свободния пазар, не се предвижда процедура за кандидатстване. Компенсирането става 

автоматично и по силата на подписаните за целта договори между Министерството на 

енергетиката и доставчиците на електроенергия, като се приспада съответната част за 

компенсиране от сумата за плащане по фактурите. Прочетете повече тук.  
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Софт Международното изло 

Софтуерният сектор е двигателят на икономически растеж в България 

Ръстът на софтуерния сектор през 2020 г. е 15%, а според прогнозните данни за 2021 г. ще 

надхвърли 20,2%, което го прави един от най-бързо растящите в България, независимо от 

световната пандемична криза в глобален мащаб. В същото време до 2025 г. браншът ще се 

нуждае от нови над 32 000 работни места. Това сочат данните от годишния Барометър за 

състоянието на софтуерния сектор в България. Изследването се изготвя ежегодно от БАСКОМ 

със съдействието на CBN Pannoff, Stoycheff & Co. и се основава на данни от близо 4600 фирми. 

Приходите на софтуерната индустрия продължават да изпреварват 

ръста на БВП и през 2021 г. се очаква да достигнат 4.3% 

относителен дял. Броят на заетите в софтуерния бранш в България 

за същия период надхвърля 46 200, а средното брутно месечно 

възнаграждение е 4 857 лв. Заплащането на софтуерните 

специалисти в България (коригирано през стандарта на живот) 

продължава да изпреварва това във Великобритания и Германия. В тази връзка софтуерният 

сектор е сред двигателите не само на растежа, но и на потреблението. Работещите в сектора са 

основни потребители на банкови, туристически, хотелиерски и ресторантьорски услуги, както и 

основни купувачи и наематели на имоти.  

Източник: БАСКОМ 

 

Важна информация за българските сезонни работници в Германия. 

С оглед на настоящата пандемична ситуация и предстоящия сезон за прибиране на реколтата, 

Държавният секретар на Федералното министерство на труда и социалните въпроси на 

Германия предоставя актуална информация относно протичащата в страната ваксинационна 

кампания срещу Covid-19 и прилаганите мерки по отношение на сезонните работници. 

В Германия понастоящем се прилагат ограничения на обществени места за неваксинираните 

лица, което означава, че достъпът до определени съоръжения и зони (например ресторанти) е 

разрешен само срещу документ за ваксинация или статус на възстановяване след 

преболедуване. Германският Бундестаг обсъжда възможността за въвеждането на 

задължителна ваксинация. 

За да бъдат максимално защитени от заразяване с Covid-19, в Германия стартира рекламна 

ваксинационна кампания, насочена към чуждестранните работници, включително от България. 

Предоставени са полезни информационни материали, свързани с превенция на заразяването с 

Covid-19 и приложимите хигиенни стандарти: 

Разяснително видео: „Ваксинацията защитава вас и другите!“ (с български субтитри) 

Източник: Агенция по заетостта 
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Софт Международното изло 

 

 

 

 

 

 

Според „Евростат“ през 2020 г. почти 28% от младите хора в ЕС на възраст между 15 и 29 

години, са живели в пренаселени домакинства, което е с 1,5 процентни пункта по-високо в 

сравнение с 2019 г.  
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Образователна платформа за опазване на 

културно-историческото ни наследство 

http://cherish2020.eu/bg/ 

http://cherish2020.eu/bg/
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Софт Международното изло 

 

Годишните финансови отчети на фирмите се изготвят в срок до 31 март. Ето как е изглеждал 

счетоводния баланс на Кредитна кооперация „Освобождение“, публикуван на 27 април 1942 г. 

във в. „Добруджанска поща“: 

 

 

 

 

Добруджанска бизнес поща - архив 

Редактор: В. Стоянова 
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