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ПРОЦЕДУРА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ  

BG-RRP-3.004 „ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ“ 

 

 

 

 

➢ КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ПРОЦЕДУРАТА? 

 

Целта на тази мярка е да се повиши ефективността на производствените процеси, да 

се постигне по-висока производителност, да се намалят производствените разходи и 

да се оптимизира производствената верига чрез предоставяне на безвъзмездни 

средства на МСП. 

 

➢ КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА? 

 

- Микро, малки, средни предприятия, регистрирани не по-късно от 

31.12.2019 г. 

- Кандидатите следва да са реализирали нетни приходи от продажби общо 

за 2019-та, 2020-та и 2021-ва финансови години в зависимост от 

категорията на предприятието-кандидат, както следва: 

 

Категория на предприятието Нетни приходи от продажби 

Микро предприятие ≥ 210 000 лева 

Малко предприятие ≥ 750 000 лева 

Средно предприятие  ≥ 3 000 000 лева 

 

- Кандидатите следва да са реализирали нетни приходи от продажби за 

2021-ва финансова година в зависимост от категорията на предприятието-

кандидат, както следва: 

 

Категория на предприятието Нетни приходи от продажби 

Микро предприятие ≥ 52 000 лева 

Малко предприятие ≥ 187 000 лева 

Средно предприятие  ≥ 750 000 лева 

 

 

- Кандидатите следва да развиват своята основна икономическа дейност 

в определените национални и регионални приоритетни сектори 

съгласно Националната стратегия за малките и средни предприятия 2021-2027 

г. (НСМСП 2021-2027), както следва: 

 

✓ Национални приоритетни икономически дейности: 

 

Високотехнологични производства: 
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C21 Производство на лекарствени вещества и продукти 

C26 Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични 

продукти 

 

Средно към високотехнологични производства: 

 

C20 Производство на химични продукти 

C27 Производство на електрически произведения 

C28 Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение 

C29 Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета 

C30 Производство на превозни средства, без автомобили 

 

Други производства: 

 

Е38 Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали 

Е39 Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци 

 

Високотехнологични услуги с интензивно използване на знания: 

 

J59 Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и 

издаване на музика 

J60 Радио- и телевизионна дейност 

J61 Далекосъобщения 

J62 Дейности в областта на информационните технологии 

J63 Информационни услуги 

M71 Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи 

M72 Научно-изследователска и развойна дейност 

 

✓ Регионални  приоритетни сектори: 

 

C10 Производство на хранителни продукти 

C11 Производство на напитки 

C13 Производство на тъкани 

C14 Производство на облекло 

C15 Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени 

кожи без косъм 

C16 Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без 

мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене 

C17 Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон 

C18 Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители 

C19 Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти 

C22 Производство на изделия от каучук и пластмаси 

C23 Производство на изделия от други неметални минерални суровини 

C24 Производство на основни метали 

C25 Производство на метални изделия, без машини и оборудване 

C31 Производство на мебели 

C32 Производство, некласифицирано другаде 

C33 Ремонт и инсталиране на машини и оборудване 

J58 Издателска дейност 

 

➢ ЗА КАКВО МОЖЕ ДА СЕ КАНДИДАТСТВА? 

 

- Разходи за закупване на машини, съоръжения и оборудване, 

представляващи дълготрайни материални активи. 
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- Разходи за закупуване на софтуер, представляващ дълготраен нематериален 

актив, включващ: 

✓ разходи за придобиване на специализиран софтуер; 

✓ разходи за придобиване на ERP системи, CRM системи и/или MOM/MES 

системи. 

 

ВАЖНО: Разходите за придобиване на ERP системи, CRM системи и/или 

MOM/MES системи не трябва да надвишават общо 50 000 лева. 

 

➢ РЕЖИМ НА ПОМОЩТА:  

 

Кандидатите могат да избират между ЕДИН от приложимите режими на 

държавна/минимална помощ (de minimis), както следва: 

- „Регионална инвестиционна помощ“  

- „Минимална помощ“ (de minimis) 

Максималният размер на помощта по режим de minimis за която се кандидатства, 

заедно с другите получени минимални помощи от кандидата, не може да 

надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро и съответно левовата 

равностойност на 100 000 евро, в случай на едно и също предприятие, което 

осъществява автомобилни товарни превози за чужда сметка за период от три 

бюджетни години (двете предходни плюс текущата година). 

 

 

➢ РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ЕДИН ПРОЕКТ: 

 

 

Минимален размер на заявеното 
безвъзмездно финансиране на 

предприятие   

Максимален размер на заявеното безвъзмездно 
финансиране на предприятие  

 
 
 

35 000 лева 

 
Микро предприятия: 180 000 лева 

 

 
Малки предприятия: 350 000 лева 

 

 
Средни предприятия: 700 000 лева 

 
 

ВАЖНО: В допълнение, максималният размер на заявеното безвъзмездно 

финансиране  за индивидуално предложение за изпълнение на инвестиция 

не следва да надвишава: 

- за микропредприятия: 100% от реализираните средногодишни нетни приходи 

от продажби за периода 2019 г., 2020 г. и 2021 г. 

- за малки предприятия: 60% от реализираните средногодишни нетни приходи 

от продажби за периода 2019 г., 2020 г. и 2021 г. 

- за средни предприятия: 25% от реализираните средногодишни нетни приходи 

от продажби за периода 2019 г., 2020 г. и 2021 г. 

 

➢ ПРОЦЕНТ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ПОМОЩ: 
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✓ При избран режим „Регионална инвестиционна помощ“: 

 

Категория на 
предприятието 

Максимален интензитет на 
помощта за дейности 
извън ЮЗР (NUTS-2)1 

Максимален интензитет на 
помощта за дейности 

в ЮЗР (NUTS-2) 

Микро и малки 
предприятия 

50 % София град (столица): 40% 
София област: 50% 

Област Благоевград: 50% 
Област Перник: 40% 

Област Кюстендил: 45% 

Средни предприятия  50 % София град (столица): 30% 
София област: 50% 

Област Благоевград: 50% 
Област Перник: 30% 

Област Кюстендил: 35% 
 

 

 

✓ При избран режим „De minimis”: 

 

 
Категория на предприятието 

 
Максимален интензитет на помощта 

Микро, малки и средни предприятия  50 % 

 

 

➢ ИЗИСКВАНИЯ СЛЕД ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА: 

Крайните получатели задължително трябва да постигнат увеличение в оборота 

през 2024 г. спрямо оборота за 2021 г.  

➢ БЮДЖЕТ НА ПРОЦЕДУРАТА: 260 000 000 лева 

 

➢ СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИТЕ: 12 месеца след подписване на 

договор за безвъзмездна помощ 

 

Кандидатът може да пристъпи към изпълнение на дейностите по проекта след 

подаване на предложението за изпълнение на инвестиция и преди сключване 

на договора за финансиране (при сключване на такъв), като не е освободен от 

задължението за провеждане на процедури за избор на изпълнител (с Публична 

покана, когато е приложимо). При този вид изпълнение на дейности 

кандидатите следва да имат предвид, че ако предложението за изпълнение на 

инвестиция не бъде одобрено за финансиране, разходите които са направени 

по отношение на дейностите, за които е приложено предварително изпълнение, 

няма да бъдат възстановени. 

 

 
1 Съгласно Класификация на териториалните единици за статистически цели в България. 
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➢ КРАЕН СРОК НА ПРИЕМА: 16:30 часа на 21.09.2022 г. 

 

➢ ОРИЕНТИРОВЪЧНИ ДАТИ, СВЪРЗАНИ С ПРОЦЕСА ПО КАНДИДАТСТВАНЕ 

И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИТЕ:   
 

- Очаквано одобрение на проектите: декември 2022 г. 

- Очакван месец за подписване на договора за БФП: декември 2022/януари 

2023 г. 

- Необходимо време за провеждане на тръжни процедури за закупуване 

на активите: от 1 до 3 месеца 

- Очакван месец, през който започва да тече срокът за доставка на 

активите: март-април 2023 г. 

 

 

За допълнителни въпроси и информация: 

Теодора Овчарова, Изпълнителен директор, ovcharova@elana.net, тел: 02/8100054; 

0888235806; 

Стоян Недев, Мениджър проекти Европейски програми, nedev@elana.net, тел: 

02/4464052; 0886400919; 

Велина Савчева, Мениджър проекти Европейски програми, savcheva@elana.net, тел: 

02/8100093; 0889324232; 

Цвета Миленова, Мениджър проекти Европейски програми, milenova@elana.net, тел: 

02/8100058, 0882648881; 
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