
 

НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ  

ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ИНВЕСТИЦИИ ОТ КРАЙНИ ПОЛУЧАТЕЛИ  

 „ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ“ 

 

 

Срок за кандидатстване: 21.09.2022 г., 16:30 часа 

Общ бюджет на процедурата: 260 000 лева 

Стойност на безвъзмездното финансиране за един проект: от 35 000 до  

✓ 180 000 лева за микропредприятия; 

✓ 350 000 лева за малки предприятия; 

✓ 700 000 лева за средни предприятия. 

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 тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г. 

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

продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г. 

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

продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г. 

 

Процент на финансиране:  

✓ Безвъзмездна помощ: между 30 и 50 %; 

✓ Самоучастие: между 70 и 50 %, като минимум 25 % трябва да са собствени средства 

на кандидата. 

Какво може да се финансира: Придобиване на нови технологии с акцент върху 

цифровизацията на производствените процеси с оглед на разширяване на производствения 

капацитет и/или разнообразяване на предлаганите продукти/услуги. 

Всеки отделен придобит актив (ДМА или ДНА) трябва задължително да доведе 

кумулативно до: 

✓ цифровизацията на производствените процеси;  

✓ „разширяване на производствения капацитет“ и/или „разнообразяване на 

предлаганите продукти/услуги“. 

 

Какво може да се закупи:  

✓ машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи ; 



 

✓ софтуер, представляващ дълготраен нематериален актив (специализиран софтуер; 

ERP системи, CRM системи и/или MOM/MES системи). 

Кой може да кандидатства:  

✓ търговци, регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г., които са микро, малки или 

средни предприятия; 

✓ имат реализирани нетни приходи от продажби общо за 2019-та, 2020-та и 2021-ва, 

както следва: 

Микро предприятие ≥ 210 000 лева 

Малко предприятие ≥ 750 000 лева 

Средно предприятие  ≥ 3 000 000 лева 

 

✓ имат реализирани нетни приходи от продажби за 2021 г., както следва: 

Микро предприятие ≥ 52 000 лева 

Малко предприятие ≥ 187 000 лева 

Средно предприятие  ≥ 750 000 лева 

 

✓ развиват основна икономическа дейност в някои от посочените по-долу 

кодове;1 

✓ желаят финансиране, свързано с икономическа дейност, попадаща в 

посочените по-долу кодове.2 

 

Срок на проекта: 12 месеца 

ДОПУСТИМИ КОДОВЕ НА ИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ 

 

C21 Производство на лекарствени вещества и продукти 

C26 Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и 

оптични продукти 

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 

 
1 По данни от заявения в НСИ код за 2021 г.; 
2 Извършва се служебна проверка при оценка на предложението. 



 

Е38 Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали  

ЕJ59 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 дейност39 Възстановяване и други услуги 

по управление на отпадъци 

C10 Производство на хранителни продукти3 

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 

 

 

 

Адвокатско дружество „Попов, Арнаудов и партньори“ предлага консултации за 

допустимост на потенциални кандидати, както и подготовка и управление на проектното 

предложение. 

За повече информация можете да изпратите запитване на: projects@popovarnaudov.bg, 

както и да се обърнете към адв. Свилена Димитрова на тел. + 359 894 338 588;  
 

 

 
3 С изключение на КИД от 10.1 до 10.6, 10.81, 10.83, 10.84, 10.91, 11.02, 11.03, 11.06  

mailto:projects@popovarnaudov.bg

