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

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, 

Имаме удоволствието да Ви представим първия брой на е-бюлетин 

„Развитие и възможности за бизнеса от област Хасково". 

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 

МВФ и Световната банка свиха очакванията си за икономиката заради войната в Украйна 

Световната банка и Международният валутен фонд очаквано понижиха прогнозите си за ръст на 

световната икономика за 2022 г. заради икономическите последствия от войната в Украйна. Редовната 

пролетна прогноза на МВФ залага на ръст на световния БВП по 3.6% тази и следващата година, което е 

съответно с 0.8 и 0.2 пункта надолу. Очакванията на Световната банка за ръста пък са понижени на 3.2% 

вместо по-рано предвижданите 4.1%. 

Новата прогноза на МВФ за България залага на ръст 3.2% тази година и 4.5% през 2023 г. Очакванията за 

инфлацията в страната са ревизирани нагоре до 11% средно за 2022 г., като според фонда тя ще спадне до 

3.3% догодина. Есенната прогноза беше за ръст с 4.4%, но тогава нямаше очаквания за война и повечето 

прогнози бяха за успокояване на инфлацията през пролетта. По-рано през месеца Световната банка също 

понижи прогнозата си за ръста на българската икономика - с 1.2 пр. пункта до 2.6%. Такава е и ревизираната 

прогноза на Министерството на финансите. Актуализираната прогноза на БНБ е за покачване с 2.1%, което 

е корекция надолу с 1.5 пр. пункта. 

МВФ предупреждава за финансова нестабилност 

Икономическите перспективи пред света са се влошили след последната прогноза на МВФ от януари. 

Европа, Централна Азия, Близкия изток и Северна Африка са сред икономически най-засегнатите от 

войната райони, а най-ощетени по цял свят ще са домакинствата с ниски доходи. Очаква се темпът на 

растеж на развиващите икономики да се забави до 3.8% тази година след ръст 6.8% миналата година. 

Прогнозата е с 1.0 пункт надолу спрямо януарската, докато понижението за развитите икономики е 0.6 

пункта. 

 

Разумните мерки при висока инфлация, ИПИ 

През март годишният темп на изменение на цените достигна 12,4%. При храните поскъпването в 

сравнение с март 2021 г. е със 17,4%, а при горивата и транспорта като цяло – с 26,7%. За месец в 

сравнение с февруари ръстът е 2,2%, като при хранителните продукти цените растат средно с 3,3%, а в 

транспорта – със 7,9%. Евростат дава сходна картина във всички икономики в ЕС – средното 

нарастване на хармонизирания индекс на потребителските цени за година е 7,8%, за еврозоната е 

7,4%; ръстът на цените само за март е 2,4%, което е дори малко по-високо от отчетеното за България. 

У нас това е най-високата инфлация от 2008 г., когато имахме сходна международна динамика на 

рязко поскъпващи горива и основни земеделски продукти. Всъщност, достигнатите цени на суровия 

петрол и пшеницата тогава остават недостигнати и към момента. Тогава в целия период от август 2007 

г. до октомври 2008 г. годишният ръст на цените надхвърля 10% и достига максимална стойност от 15% 

през май 2008 г. От началото на глобалната финансова криза допреди няколко месеца, годишната 

инфлация в България е била над 5% само в два месеца през пролетта на 2011 г.  – тогава също след ръст 

на цените на горивата. 

Съвсем естествено, политиците загубиха рефлекс да предлагат и обсъждат стопански политики в 

условия на относително висока инфлация. Това се отнася както по отношение на планирането на 

бюджета, така и по отношение на доходите на домакинствата и данъчната среда. Дали поради тази 

причина, или пък заради разнородния характер на коалицията, към момента единствено се трупа 

„очакване“ за бъдещ пакет от мерки. Не е ясно и как той се вписва в заявеното още при съставянето на 

правителството намерение за актуализация на бюджета в средата на годината. Всичко това обаче не 

пречи на отделни партии и политици да представят публично в търсене на подкрепа свои идеи за 

икономически и/или социални мерки. 

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

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


 

 

 

 

 

 

  

Дейност на местата за настаняване в област Хасково 

през февруари 2022 година 

През февруари 2022 г. по време на продължаващата 

епидемична обстановка в област Хасково функционират 29 

места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, 

къмпинги, хижи и други места за краткосрочно 

настаняване. Броят на стаите в тях е 754, а на леглата – 1 358.  

Общият брой на нощувките във всички места за 

настаняване, регистрирани през февруари 2022 г. е 8 001, 

или с 63.8% повече в сравнение със същия месец на 

предходната година. 

Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани 

от Турция – 53.8% и Гърция 26.4%. 

Пренощувалите лица в местата за настаняване през 

февруари 2022 г. в област Хасково са 3 534 и нарастват със 

119.1% в сравнение със същия месец на 2021 г. От всички 

пренощували лица 2 068 или 58.5% са българи и са 

реализирали средно по 2.3 нощувки. Пренощувалите 

чужденци са  1 466 и са реализирали средно по 2.3 нощувки. 

Приходите от нощувките в местата за настаняване  през 

февруари 2022 г. са 456 170 лв., което бележи увеличение 

спрямо данните за същия период през 2021 г. с 109 %. 

АКТУАЛНИ БИЗНЕС 

ПОКАЗАТЕЛИ И НОВИНИ 
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Приходи от нощувки в места за настаняване в  област Хасково 

Новият бюджет за инвестиции на държавата 

Инвестиционният бюджет на държавата: така може накратко да се опише Националният план за 

възстановяване и устойчивост, по който страната ще получи 6,3 млрд. евро финансиране в следващите 

няколко години. Разбира се, националният бюджет има по-голям мащаб и ще продължи да бъде в 

основата на публичните политики, но някои особености на новия план заслужават внимание. Държавният 

бюджет по традиция има огромна инертност и малко пространство за нови идеи, политики и инвестиции. 

Разходите по консолидираната фискална програма за 2021 г. са в размер на близо 55 млрд. лв., от които 

едва 3,8 млрд. лв. са капиталови. Половината от тези инвестиции са финансирани с европейски средства, 

тоест те по-скоро зависят от фазите на изпълнението на оперативните програми, а не от класическия 

бюджетен процес. 

Ако разгледаме средносрочната рамка на правителството за периода 2022-2024 г., то заложените 

капиталови разходи са от порядъка на 8-12 млрд. лв. на година. Голяма част от тези инвестиции ще бъдат 

по различните проекти, включени в плана за възстановяване. По същество, особено спрямо начина на 

неговото изготвяне у нас, този план е една средносрочна програма за инвестиции, които в противен случай 

по-скоро не биха се случили. Другият нов момент е, че тези инвестиции вървят със съответните реформи. 

Планът не бива да се разглежда просто като програма за харчене, а по-скоро като средносрочна програма 

за реформи, подкрепена от солиден инвестиционен ресурс. Ангажиментът за определени промени в 

политиките е условие за получаване на парите – за разлика от оперативните програми, при които е 

достатъчно проектите да са изпълнени съобразно законите и правилата, за да бъдат разплатени 

средствата от европейския бюджет, този път ще има поне два пъти годишно отчитане на напредъка в 

редица структурни реформи. 

Прочетете повече на: https://ime.bg/bg/articles/noviyat-byudjet-za-investicii-na-dyrjavata/  

Близо 3 млрд. лева от Плана за възстановяване и устойчивост ще се инвестират в 

строителството 

• Близо 1,5 млрд. лв., ще бъдат насочени за енергийно обновяване на жилищните сгради в 

страната за намаляване на енергийното потребление и подобряване на тяхното състояние. 

• Други близо 730 млн. лв. от Плана са предвидени за енергийно обновяване на обществени и 

бизнес сгради 

• Със 100 млн. лв. в 40 градски общини в страната е планирано да се реализира пилотна схема 

в подкрепа на устойчивата градска мобилност 

• 471,6 млн. лв. от Плана за строителството на 13 пречиствателни станции за отпадъчни води. 

Прочетете повече на: https://www.infobusiness.bcci.bg/nr-76-2580.html  

https://ime.bg/bg/articles/noviyat-byudjet-za-investicii-na-dyrjavata/
https://www.infobusiness.bcci.bg/nr-76-2580.html


 

  Програмата за транснационално 

сътрудничество INTERREG VI – A Гърция - 

България 2021 – 2027 г. 

INTERREG VI-A Гърция – България 

2021-2027 г. 

През м. април в процес на 

обществени консултации бе 

Доклада за екологична оценка по 

програмата ИНТЕРРЕГ VI – A Гърция 

- България 2021 – 2027 г.  

 Предстои в рамките на  2022 г. Програмата да бъде одобрена и да стартира с прием на проектни 

предложения в рамките на трансграничната област. Териториалният обхват на програмата в 

България обхваща областите: Благоевград, Хасково, Смолян, Кърджали. И през период 2021-

2027 г. ще продължи практиката за включването на процедури за директно безвъзмездно 

финансиране за малки и средни предприятия, вкл. за преминаване към зелени и кръгови бизнес 

модели, чрез Фонд за малки проекти. Подкрепата за МСП ще бъде до 50 000 евро на краен 

получател, предоставена под формата на безвъзмездни средства чрез инструмент за малки 

проекти и със срок на продължителност до три години. 

В програмата е заложена и директна подкрепа за микро/семейни предприятия и граждански 

сдружения във веригата на стойността на културата и туризма, което има за цел да подкрепи 

предимно микро и малки предприятия (с ограничен достъп до основни финансови 

инструменти) да инвестират в малка инфраструктура, обновяване, оборудване, повишаване на 

квалификацията и цифрови приложения.  

Бюджетът на Програмата за периода 2021-2027 е в размер на 83.953.682,00 €.  

Основната цел на програмата е да гарантира, че ще допринесе положително за постигане на 

устойчиво развитие на двете страни, високо ниво на опазване на околната среда, както и 

социално и икономическо развитие в съответствие с разпоредбите на Зелената сделка и Целите 

за устойчиво развитие (ЦУР) от Програмата на ООН за устойчиво развитие до 2030 г.  

По-конкретно програмата ще финансира действия за: Предотвратяване на риска, наблюдение, 

планиране и инсталиране на системи за ранно предупреждение.; Устойчиво на климата 

ландшафтно планиране и мерки за еко-DRR (намаляване на риска от бедствия, базирано на 

екосистеми).; Планове за сътрудничество, протоколи, инфраструктури и оборудване за 

ефективно третиране на риска, включително цифрови решения.; Мерки за адаптация за 

икономически сектори, засегнати от изменението на климата, като зимни спортове, културен 

туризъм, гастро и винен туризъм; Разработване на съвместни планове за действие за 

насърчаване и прилагане на стратегиите на CERE;  Създаване и поддръжка на трансгранични и 

междусекторни мрежи и пазари на вторични/използвани материали и продукти.; Инструменти 

за цифрово сътрудничество; Разработване и прилагане на модели за кръгова трансформация 

на предприемач; Повишаване на осведомеността и обмен на ноу-хау; Дейности за обучение на 

работници, самостоятелно заети, безработни и бъдещи предприемачи, насочени към 

сътрудничество и общи дейности.; Информационен и технически обмен относно образователни 

и обучителни практики; Подкрепа на самостоятелната заетост – предприемачество на 

специални целеви групи като жени, младежи, хора с увреждания.; Подкрепа за трансгранична 

мрежа за туристически дестинации и атракции, включително създаване на тематични мрежи и 

маршрути.; Адаптиране на туристическия сектор към изменението на климата и 

приобщаването.; Насърчаване на дигитализацията на туристическите ресурси и процеси и 

приемане на цифрови и иновативни инструменти в местната туристическа индустрия.; 

Повишаване на човешките ресурси и предприемаческите умения в туризма.; Свързване на 

туризма с местната (CBC) верига за доставки в контекста на стратегията на ЕС „от ферма до 

вилица“ и др. 

В рамките на Програмата като потенциални бенефициенти са идентифицирани: малки и средни 

предприятия, бизнес и професионални асоциации, организации за научни изследвания и висше 

образование, местни, регионални и национални публични власти (министерства на туризма), 

агенции за регионално развитие, ЕГТС, организации или агенции за управление на дестинация, 

посредници, предприятия, включително МСП и социални предприятия, асоциации, агенции за 

развитие, НПО, организации за образование и обучение, както и университети и изследователи 

и др. 



 

  ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 

Процедура BG16RFOP002-6.002 - „Възстановяване на МСП 

чрез подобряване на енергийната ефективност“ 

Целта на процедурата е предоставяне на фокусирана 

подкрепа на българските малки и средни предприятия за 

възстановяване от икономическите последици от 

разпространението на пандемията COVID-19 чрез 

подобряване на енергийната им ефективност. 

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 136 226 120 лв. лева 

от ЕФРР чрез Инструмента REACT-EU, което предполага да бъда финансирани поне 1000 

предприятия. 

Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за индивидуален проект 

е 25 000 лв., а максималният - 150 000 лв. Максималният интензитет на помощта по 

настоящата процедура е 50%. 

По процедурата могат да кандидатстват микро, малки и средни предприятия с основна 

дейност в производствения сектор на икономиката, които имат три приключени финансови 

години (2020, 2019 и 2018). 

По процедурата са допустими разходи за придобиване на машини, съоръжения, 

оборудване, системи, СМР, представляващи дълготрайни активи, както и разходи за 

консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт 

в предприятията съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Energy Management 

Systems)/EN ISO 50001. 

Начален срок: 03.05.2022 г. 10:00 ч. 

 

Краен срок: 23.05.2022 г. 16:30 ч. 

 

За повече информация посетете следния линк:  

https://eumis2020.government.bg/bg/3742608b/Procedure/Info/7e563a40-db13-47ae-893b-

972893fa724c  

Преустановява се приемът на заявки по проект „Заетост за 

теб” 

Агенцията по заетостта информира, че поради изпълнение 

на заложените индикатори и изчерпване на финансовия 

ресурс по проект „Заетост за теб”, считано от 13.05.2022 г. се 

преустановява приемът на заявки от работодатели за 

разкриване на свободни работни места по проекта. След 

тази дата, при наличие на допълнителен финансов ресурс 

или реализирани икономии по сключените договори,  

Агенцията по заетостта ще възстанови приема на заявки от работодатели. 

От стартирането на проекта през юли 2020 г. до момента, в рамките на двата му 

етапа, са подадени 48 919 заявки от 25 366 работодатели за 115 280 работни места. 

Сключени са 27 728 договора за осигуряване на заетост на обща стойност 224 243 

733.94  лв. Предвиден е финансов ресурс за обезпечаване на одобрени заявки, по 

които предстои да бъдат сключени договори, както и за компенсиране на приетото с 

ПМС № 37/2022 г. увеличение на минималната работна заплата от 650.00 лв. на 710.00 

лв. 

Проект „Заетост за теб” се реализира с финансовата подкрепа на Европейския 

социален фонд на Европейския съюз по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“ 2014-2020.  

Информация за проекта е публикувана на официалния уебсайт на Агенцията по 

заетостта в раздел „Финансови стимули за запазване на заетостта” 

 

За повече информация посетете следния линк:  

https://www.az.government.bg/pages/zaetost-za-teb/ 

https://eumis2020.government.bg/bg/3742608b/Procedure/Info/7e563a40-db13-47ae-893b-972893fa724c
https://eumis2020.government.bg/bg/3742608b/Procedure/Info/7e563a40-db13-47ae-893b-972893fa724c


 

  
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 

Първа отворена покана по Партньорството за чист водород 

на „Хоризонт Европа“ 

Във връзка с решението на ЕС за намаляване на 

зависимостта си от руския газ и подкрепа на 

възобновяемата енергия - първа отворена покана по 

Партньорството за чист водород на „Хоризонт Европа“ с 

бюджет 300.5 млн. евро. Средствата ще бъдат инвестирани  в 

научни изследвания, иновации и действия за подкрепа на 

авангардни водородни технологии.  

 Поканата е стартирала прием на проектни предложения на 31.03.2022 г., като крайните 

срокове за подаване на проектните предложения са 31.05.2022 г. и 20.09.2022 г. 

Поканата е със едно ниво на кандидатстване, т. е. няма втори етап на оценка. 

Поканата е насочена към ключови приоритети (идентифицирани от новата програма за 

стратегически изследвания) в различни области на научни изследвания и иновации, с пряко 

и количествено въздействие за постигане на целите на чистия водород. 

 

КАБИНЕТЪТ ОДОБРИ СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПАРТНЬОРСТВО 

ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021 – 2027 

Министерският съвет на Република България одобри 

Споразумението за партньорство на Република България за 

периода 2021-2027 г., като основа за официално изпращане и 

завършване на преговорите с Европейската комисия. 

Споразумението за партньорство, изготвяно от всяка 

държава членка, е стратегически документ, в който са  

изложени стратегическата ориентация за програмирането и условията за ефективното и 

ефикасно използване на Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален 

фонд+, Кохезионния фонд, Фонда за справедлив преход и Европейския фонд за морско дело, 

рибарство и аквакултури в периода 1 януари 2021 г. - 31 декември 2027 г. Документът е 

разработен при спазване на принципа на партньорство, с участието на представители както 

на администрацията, така и на местните власти, социално-икономическите партньори, 

структури на гражданското общество, академичната общност и други. 

Това е важна стъпка за продължаване на преговорите с ЕК за одобряване на програмните 

документи. 

Два от тях – Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП) и 

Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна 

трансформация“ (ПНИИДИТ), ще се управляват от Главна дирекция „Европейски фондове за 

конкурентоспособност“ към  Министерство на Иновациите и Растежа.  

   По различни мерки от ПКИП в българския бизнес ще бъдат инвестирани 1 499 593 380 евро 

за подобряване на енергийната ефективност и възобновяеми енергийни източници за 

собствено потребление, за разработване или внедряване на иновации и дигитални 

технологии в производствения процес, за насърчаване на предприемачеството, за 

създаване на нови високотехнологични компании, за подобряване на управлението на 

отпадъците в предприятията и по-ефективно използване на суровини и ресурси. 

   С 1 093 446 000 евро по ПНИИДИТ ще се подпомага сътрудничеството между 

висшите училища, научните организации и бизнеса, развитието на научната 

инфраструктура, технологичния трансфер, дигитализацията в публичния сектор и др. 



 

  
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 

Схема „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски 

стопани за преодоляване на негативното икономическо 

въздействие на COVID-19“ за 2022 г. 

   От 21 април до 20 май 2022 г. земеделските стопани могат 

да подават заявления за подпомагане по схемата „Помощ в 

подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за 

преодоляване на негативното икономическо въздействие на 

COVID-19“ за 2022 г. Това реши на свое заседание 

Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ). 

Бюджетът на помощта е в размер на 143 500 000 лв., от които 111 500 000 лв. са осигурени със 

Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. и 32 000 000 лв. 

допълнителен ресурс, който ще бъде осигурен с Постановление на Министерския съвет. 

След обнародване на постановлението в Държавен вестник, ще бъде утвърден 

окончателният размер на помощта с решение на УС на ДФЗ. 

 

Бюджетът е разпределен в следните направления: 

  - Едри и дребни преживни животни, пчелни семейства – 79 000 000 лв.; 

 - Плодове и зеленчуци, маслодайна роза и ориз – 64 500 000 лв. 

   Помощта се предоставя на земеделски стопани, отглеждащи едри и дребни преживни 

животни, пчелни семейства и плодове и зеленчуци, маслодайна роза и ориз, които са 

регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г., отговарят на определението за малки и 

средни предприятия, съгласно Приложение І от Регламент (ЕС) 702/2014 и не са били в 

затруднение към 31.12.2019 г. 

 

За повече информация посетете следния линк:  https://www.dfz.bg/  

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. 

Процедурата е обявена за обществено обсъждане, като 

крайната дата за подаване на предложения и възражения е 

26.04.2022 г. 23:59 ч. 

 Подпомагането по процедурата е насочено към постигане на целите на Подмярка 4.2. 

"Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" от мярка 4 

„Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-2020 за 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. 

Приемът по мярка 6.4 ще бъде през септември-

октомври 2022 

Както и до сега, ще се финансират проекти, които се 

реализират на територията на селските общини, в 

сферите на производството, услугите и занаятите.  

 
За повече информация посетете следния линк:  https://www.dfz.bg/  

https://www.dfz.bg/
https://www.dfz.bg/


 

  

ПРОЦЕДУРА „TЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ ЧРЕЗ 

БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ“ 

Индикативен срок за обявяване на схемата: второ/трето 

тримесечие на 2022 г. 

Бюджет: 260 млн. лева 

Основната цел на подкрепата по тази процедура е свързана с предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ на МСП с цел повишаване на ефективността на 

производствените процеси, постигане на по-висока производителност, намаляване на 

производствените разходи и оптимизиране на производствената верига. 

Предприятията ще получат подкрепа за закупуване на ново технологично оборудване с 

акцент върху дигитализацията на производствените процеси, за да постигнат пазарно 

предимство, продуктова персонализация, гъвкавост, ефективност и оригиналност за 

разширяване или диверсификация на своето производство. 

Очакваният ефект е възстановяване на икономическия потенциал на предприятията от 

периода преди COVID-19 пандемията и създаване на условия за растеж и развитие чрез 

увеличаване на добавената стойност от предлаганите продукти/услуги или 

преориентиране на дейността. 

 

Допустими кандидати: МСП както и малки дружества със средна пазарна капитализация 

(компании, които по финансови показатели са МСП, но средно списъчният брой на 

персонала им е до 499 служители) от производствения сектор на икономиката; 

архитектурни и инженерни дейности; производство на филми и телевизионни предавания, 

звукозаписване и издаване на музика; радио и ТВ дейност; дейности в областта на 

информационните технологии; информационни услуги; НИРД. 

 

Допустими за финансиране разходи: закупване на машини, съоръжения и оборудване, 

представляващи дълготрайни материални активи); закупуване на специализиран софтуер, 

представляващ дълготраен нематериален актив; Недопустими ще са разходи за закупуване 

на дълготрайни активи втора употреба, закупуване на земя и сгради, закупуване или 

наемане на транспортни средства и съоръжения. 

 

% на безвъзмездната помощ: 50% 

 

Максимален размер на безвъзмездното финансиране: 

– за микро предприятия – до 200 000 лева; 

– за малки предприятия – до 300 000 лева; 

– за малки дружества със средна пазарна капитализация и средни предприятия – до 391 166 

лева 

 

Процедурата е част от Инвестиция 2: Програма за икономическа трансформация  на 

Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) на България. Програмата 

предвижда предоставяне на целева подкрепа под формата на грантове и финансови 

инструменти на българските предприятия за улесняване на прехода им към цифрова, 

нисковъглеродна и ресурсно ефективна икономика. Освен инструмент за насърчаване на 

икономическата трансформация, своевременното изпълнение на програмата ще е и 

катализатор на икономическото възстановяване на българските предприятия от 

негативните последици от икономическата криза, породена от COVID-19 пандемията. 

Програмата се състои от три фонда: Фонд 1 – „Растеж и иновации“, Фонд 2 – „Зелен преход и 

кръгова икономика“ и фонд 3 „Инвестиции в климатичен неутралитет и цифрова 

трансформация“. 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 



 

  

ГРАНТОВА СХЕМА ЗА ИНСТАЛИРАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА ВЕИ В 

КОМБИНАЦИЯ СЪС СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ЛОКАЛНО СЪХРАНЕНИЕ 

Индикативен срок за обявяване на приема: трето 

тримесечие на 2022 г. 

Бюджет: 200 млн. лева 

Като част от Фонд 2 „Зелен преход и кръгова икономика“ се цели подкрепа на прехода към 

климатична неутралност чрез подобряване на енергийната ефективност и независимост на 

ниво предприятие. За тази цел предвидената грантова схема в подкрепа на МСП е в размер 

на 200 млн. лв. (включително малки дружества със средна пазарна капитализация и 

дружества със средна пазарна капитализация) за изграждане на нови ВЕИ за собствено 

потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия, както и 

допълнителен гаранционен финансов инструмент за енергийна ефективност и 

възобновяема енергия. 

 

Допустими кандидати: МСП, малки дружества със средна пазарна капитализация 

(компании, които по финансови показатели са МСП, но средно списъчният брой на 

персонала им е до 499 служители) и дружества със средна пазарна капитализация 

(компании, които по финансови показатели са МСП, но средно списъчният брой на 

персонала им е до 1500 служители) от всички сектори с изключение на предприятията от 

сектор D “Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на 

газообразни горива“ и сектор А Селско, горско и рибно стопанство. 

 

Допустими за финансиране разходи: Изграждане/рехабилитация на инфраструктура (СМР); 

Физически капитал (закупване на машини и съоръжения); Труд (разходи за трудови 

възнаграждения, консултантски услуги); Технология (разходи за придобиване на НМДА – 

патенти, софтуер) 

 

% на безвъзмездната помощ: 50% 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 

ГРАНТОВА СХЕМА ЗА ИКТ РЕШЕНИЯ И КИБЕРСИГУРНОСТ В 

МСП 

Индикативен срок за обявяване на схемата: трето 

тримесечие на 2022 г. 

Бюджет: 30,6 млн. лева 

Грантовата схема за ИКТ решения ще подпомага внедряване на цифрови технологии в 

предприятията, постигайки първо ниво „Компютризация“ и второ ниво „Свързаност“ на 

дигитализация на МСП, както и въвеждане на мерки за осигуряване на киберсигурност на 

предприятията. Компютризацията и свързаността са основни изисквания за внедряване на 

Индустрия 4.0 и преминаване към по-високите нива на цифрова трансформация. 

 

Допустими кандидати: МСП от всички сектори на българската икономика, с изключение на 

тези които се финансират чрез други програми – сектор А Селско, горско и рибно стопанство, 

сектор В Добивна промишленост, сектор F Строителство, сектори Образование и Социална 

дейност. 

 

Допустими за финансиране разходи: Закупуване на компютри, хардуер – до 40% от 

помощта; Труд (разходи за ИКТ дигитален маркетинг, уеб-базирани ИКТ услуги за 

платформи, уебсайтове, мобилни приложения и др. подобни); Технология (разходи за 

придобиване на НМДА – софтуер за оптимизиране на управленски, производствени и 

логистични процеси, информационна и кибер сигурност и др.);  

% на безвъзмездната помощ: 100% 



 

  

ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В СГРАДИ В 

СФЕРАТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ТЪРГОВИЯТА И УСЛУГИТЕ 

 

Индикативен срок за обявяване: трето тримесечие на 2022 г. 

 

Бюджет: 235 млн. лева 

В рамките на процедурата се предвижда финансиране на мерки за енергийно обновяване 

на сгради в сферата на производството, търговията и услугите. 

 

Допустими кандидати: микро, малки, средни и големи предприятия в сферата на 

производството, търговията и услугите 

 

Индикативни допустими дейности: Извършване на обследване за ЕЕ; Проектиране; Подмяна 

на съществуващи дограми с по-ефективни; Подобряване на топлинната изолация на 

външни ограждащи елементи; Подмяна на съществуващи отоплителни уреди с по-

енергоефективни или използването на отпадна топлина от технологични процеси;  

Използване на ВЕИ в сградите; Подмяна системи за осветление с по-енергоефективни; 

Повишаване ефективността на системи за вентилация, климатизация и БГВ. 

 

% на безвъзмездната помощ: 50% 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 

ПРЕХОД КЪМ КРЪГОВА ИКОНОМИКА 

 

Индикативен срок за кандидатстване: четвърто тримесечие 

на 2022 г. 

 

Бюджет: 180 млн. лева 

Дейностите по процедурата са свързани с предоставяне на подкрепа за оптимизация и 

внедряване на екологични решения и технологии, както и изграждане на капацитет за по-

ефективно управление, намаляване и преработка на генерираните в производството 

отпадъци на предприятията от сектор С Преработваща промишленост на българската 

икономика. 

 

Допустими кандидати: МСП и големи предприятия от сектор C “Преработваща 

промишленост“, вкл. партньорство между тях за целите на постигане на промишлена 

симбиоза 

 

Допустими за финансиране разходи: 

– Закупуване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни 

материални активи – до 80 % от разходите 

– Разходи за консултантски услуги от инженерно-технически характер, изготвяне на анализ 

ресурсната и ефективност и въглеродната интензивност на предприятието и възможните 

решения за подобряването им – до 10% от разходите 

– Разходи за придобиване на специализиран софтуер и компютърни приложения – до 10% 

от разходите 



 

  ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 

Първа покана за проектни предложения по програма 

„ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА“ 2021-2027 

Първата покана за набиране на проектни предложения по 

Програма „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА“ 2021-2027 е отворена до 31 

май 2022 г. в подкрепа на следните цели на политиката: по-

конкурентоспособна и по-интелигентна Европа; по-зелена, 

нисковъглеродна и устойчива Европа; по-добре свързана 

Европа;  по-социална и по-приобщаваща Европа; Европа по-

близо до гражданите; по-добро управление на 

сътрудничеството. 

ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА подпомага местните, регионалните и националните власти от целия 

Европейски съюз за разработване и изпълнение на по-добри политики чрез споделяне на 

общи решения. Подкрепените проекти за междурегионално сътрудничество трябва да 

включват политико-правещи организации от поне три различни държави в Европа за 

изпълнение на съвместни дейности от три до четири години. 

В зависимост от статута на организацията, програмата предлага финансиране от 

Европейския фонд за регионално развитие в размер от 70% до 80 % за проектни дейности 

като съвместни срещи, проучвателни посещения, партньорски проверки, разработване на 

планове за действие. 

Разполагаемият бюджет по поканата от ЕФРР е 130 милиона евро. В зависимост от броя на 

партньорите и продължителността, се очаква бюджетът на проект да бъде средно около 1-

2 млн. евро. 

За повече информация посетете следния линк:  https://www.mrrb.bg/bg/obyavena-e-purva-

pokana-za-proektni-predlojeniya-po-programa-interreg-evropa-2021-2027/ 

 
Възможности в Програмата Конкурентоспособност и 

иновации в предприятията“ 2021-2027 (ПКИП) 

Програмата за финансиране на бизнеса в България в 

периода 2021-2027 е ПКИП, наследяваща ОПИК 2014-2020. 

Структурата на Програмата включва Цел на политиката 1 

„По-конкурентоспособна и по-интелигентна Европа…“ и Цел 

на политиката 2 „По-зелена, нисковъглеродна и устойчива 

Европа…“ и съответно разпределени 3 приоритета: 

Приоритет 1 „Иновации и растеж“ към Цел 1, Приоритет 2 

„Кръгова икономика“ към Цел 2 и Приоритет 3 – Техническа 

помощ. Планираният бюджет по Програмата е на стойност:   

1 222.55 млн. евро, разпределени както следва: 730,77 млн. евро в рамките на Приоритет 1; 

459,89 млн. евро в Приоритет 2 и 31,89 млн. евро в рамките на техническата помощ по 

Програмата.  

В рамките на Приоритет 1 през 2022 се очакват следните процедури за финансиране: 

- Процедура „Внедряване на иновации в предприятията“ 

- Процедура „Разработване на иновации в предприятията“ 

- Процедура „Подобряване на производствения капацитет на МСП“ -  семейни 

предприятия, предприятия от творческите индустрии и занаятите 

В рамките на Приоритет 2 през 2022 г, се очакват следните процедури за финансиране: 

- Процедура „Внедряване на иновации в предприятията“ – направление „Чисти 

технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика» 



 

 ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ 

• ARABIAN TRAVEL MARKET - Дубай, ОАЕ - присъствено от 09–12.05.2022 / онлайн от 17-

18.05.2022 

Най-голямото международно туристическо изложение в арабските страни 

За повече информация посетете следния линк: 

https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/aktualni-pokani-v-polza-na-

biznesa/arabian-travel-market-dubay-oae-prisustveno-ot-09  

• IMEX - Франкфурт на Майн, Германия - 31.05-02.06.2022 

Най-голямото специализирано изложение в световен мащаб за конгресни и бизнес-

пътувания 

За повече информация посетете следния линк: 

https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/aktualni-pokani-v-polza-na-biznesa/imex-

frankfurt-na-mayn-germaniya-3105-02062022  

• 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.  

За повече информация посетете следния линк: 

https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/aktualni-pokani-v-polza-na-

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

• СЕРИЯ РЕГИОНАЛНИ СЕМИНАРИ „КРЪГОВАТА ИКОНОМИКА – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И 

ВЪЗМОЖНОСТИ“ 

Серия от семинари, посветени на кръговата икономика, ще се проведат в градовете София, 

Бургас, Велико Търново, Пловдив, Варна, Русе, Стара Загора и Смолян, в периода 12 април - 

31 май 2022 г. 

За повече информация посетете следния линк: https://www.bia-bg.com/event/view/29976 

 

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 
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