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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА БИЗНЕСА 

ПРЕЗ 2022 г. 
 
 

МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ  

 
“Технологична модернизация в МСП” 

Срок за кандидатстване: първо и второ тримесечие на 2022г. 

 

Цел:  Повишаване на ефективността на производствените процеси, постигане на 

по-висока производителност, намаляване на производствените разходи и 

оптимизиране на производствената верига.  

 

Бюджет по 

мярката: 

 

280 000 000 лв. 

 

Допустими 

бенефициенти: 

 

Микро, малки и средни предприятия и малки дружества със средна пазарна 

капитализация от приоритетните икономически дейности НС МСП 2021-

2027: 

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 

C20 Производство на химични продукти 

C21 Производство на лекарствени вещества и продукти 

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 

C26 Производство на компютърна и комуникационна техника, 

електронни и оптични продукти 

C27 Производство на електрически произведения 

C28 Производство на машини и оборудване, с общо и специално 

предназначение 

C29 Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета 
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C30 Производство на превозни средства, без автомобили 

C31 Производство на мебели 

C32 Производство, некласифицирано другаде 

C33 Ремонт и инсталиране на машини и оборудване 

Е38 Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на 

материали 

Е39 Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци 

J58 Издателска дейност 

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 

 

Допустими 

разходи за 

финансиране: 

❖ Закупване на машини, съоръжения и оборудване; 

❖ Придобиване на специализирани софтуери. 

              

Новото оборудване трябва да е с акцент върху дигитализацията на 

производствените процеси, за да се постигне пазарно предимство, 

продуктова персонализация, гъвкавост, ефективност и оригиналност за 

разширяване или диверсификация на производството. 

Размер на 

помощта: 

Интензитет на финансиране – 50% 

 

Максимален размер на помощта за проект в зависимост от  категорията на 

предприятието-кандидат:  

❖ до 391 166 лева за малки дружества със средна пазарна 

капитализация и средни предприятия; 

❖ до 300 000 лева за малки предприятия;    

❖ до 200 000 лева за микро предприятия. 

       

„Подобряване на производствения капацитет на МСП“ 

Срок за кандидатстване: февруари 2022г. 

 

Цел:  Подобряване производствения капацитет на МСП с акцент върху семейните 

предприятия, сектора на творческите дейности и занаяти.   

 

Бюджет по 

процедурата: 

 

50 млн. евро 
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Допустими 

бенефициенти: 

 

❖ Микро, малки и средни предприятия (МСП) - семейни предприятия, 

предприятия от творческите индустрии и занаятите. 

❖ Приоритетни региони: Северозападен район, Югоизточен и Северен 

централен регион. 

 

Допустими 

дейности и 

разходи: 

❖ Закупуване на нови машини и оборудване 

❖ Закупуване на специализирани софтуери  

 

 

Размер на 

субсидията за 

проект (лева): 

Размер на помощта за един проект: 30 000 - 50 000 лв. 

Интензитет на финансиране: 100% 

„Преход към кръгова икономика“ 

Срок за кандидатстване: първо и второ тримесечие на 2022г. 

Цел:  Подпомагане на предприятията за преход към кръгова икономика чрез 

въвеждане на кръгови модели на производство и потребление, 

стандартизиране в областта на околната среда и насърчаване на 

технологии, свързани с рециклиране и повторна употреба на отпадъци, 

ремонт и използване на продукти на биологична основа. 

Бюджет по 

процедурата: 

 

240 000 000 лв. 

Допустими 

бенефициенти: 

 

❖ Микро, малки и средни предприятия  

❖ Големи предприятия, 

от сектор С „Преработваща промишленост“, който се характеризира с 

висока въглеродна и енергийна интензивност.  

 

Допустими 

дейности и 

разходи: 

❖ Проекти, свързани с технология за преработка на отпадъци в 

предприятията, образувани от собствената им дейност, включително 

текстил, полимерни и каучукови отпадъци, електроуреди и др.  

❖ Дейности, свързани с ограничаване и намаляване на пластмасовите 

опаковки и пластмасовите изделия за еднократна употреба, 

внедряване на технологии за осигуряване на съответствие на 

пластмасовите изделия с европейските изисквания за пластмасите за 

еднократна употреба, внедряване на многократни и алтернативни 

продукти и материали, вкл. биоразградими/рециклируеми/зелени 

опаковки. 

❖ Дейности, свързани с намаляване на използваните суровини и 

материали, използване на алтернативни такива, както и на естествени 

и възобновяеми биоресурси вместо синтетични суровини в 

производството с цел намаляване на отпадъчния отпечатък върху 

природните ресурси и преход към биоикономика, в това число дейности 

по преработка на етерични масла и масла от растения в лекарства, 
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хранителни добавки и др.; заместване на материали на фосилна основа 

с такива на биологична основа, рециклируеми и морски биоразградими 

материали; методи за биорегенерация в съответните вериги за 

създаване на стойност. Не е допустимо финансиране на производители 

на биоресурси като етерични масленодайни растения, дървесина и т.н. 

❖ Дейности, свързани с подобряване качеството на продуктите и тяхната 

устойчивост, в това число подпомагане на предприятията за въвеждане 

на екологични стандарти спрямо входящи материални потоци, схеми за 

намаляване на химичните консерванти в храните, премахване на 

опасни вещества, удължаване на живота на продуктите. 

❖ Подобрения в информираността на крайния потребител за веригата на 

производство, в това число етикетиране с ключови характеристики - 

CO2, вложен в производството, използвана вода, наличие на 

биобазирани продукти и др. 

 

Допустими 

разходи: 

❖ Закупуване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи 

дълготрайни материални активи 

❖ Разходи за консултантски услуги от инженерно-технически характер, 

изготвяне на анализ ресурсната ефективност и въглеродната 

интензивност на предприятието и възможните решения за 

подобряването им 

❖ Разходи за придобиване на НМДА – специализиран софтуер и 

компютърни приложения 

  

Размер на 

субсидията за 

проект (лева): 

Интензитет на финансиране:  

❖ 50% за микро, малки и средни предприятия 

❖ 30% за големи предприятия 

 

Максимален размер на помощта:  

❖ до 1 000 000 лв. за големи предприятия 

❖ до 750 000 лв. за средни предприятия 

❖ до 550 000 лв. за малки предприятия 

❖ до 350 000 лв. за микро предприятия 
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