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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." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИР ПРИ БАН 

В рамките на юлския брой на е-бюлетин „Развитие и възможности за бизнеса от област 

Хасково” ще ви запознаем с дейността на Института по роботика при БАН – партньор по 

проект „GR-BG BUSINESS PASSPORT“ и възможностите, които предлага във връзка с 

повишаване на ефективността и конкурентоспособността на бизнесите и възможностите на 

новите технологии и приложението им в реална бизнес среда. 

В рамките на проекта представители на бизнеса от регион Хасково ще получат свободен достъп 

до база данни с обучителни и информационни материали,  участие в срещи с демонстрации на 

възможностите на роботите, индивидуални срещи, консултации и други. 

ИР-БАН има успешно приключили и активни проекти, свързани с разработката и внедряването 

на роботизирани системи в редица области, защитени с над 140 патента. Областите, в които 

Института намира приложения и успешни партньорства с бизнеса, образованието, социалната 

дейност и др. са: Кибер-физични системи за подпомагане на деца със специални образователни 

потребности; Конструиране на роботи чрез 3D принтиране; Колаборативни сервизни роботи в 

здравеопазването; Колаборативни роботи в промишлеността; Роботизирани решения за хора 

със зрителен дефицит; Технологии за повишаване на двигателните и социални умения на деца с 

проблеми в развитието; Технологии за независим живот и социално включване на възрастни 

хора със специални нужди; Приложение за обработка и анализ на кардиологични данни; 

Квантова комуникация; Управление на риска; Персонална медицина, 3D и телемедицина, 

роботизирана и минимално инвазивна хирургия; Интелигентни мехатронни, eко - и 

енергоспестяващи системи и технологии; Иновативно STEM образование; Безпилотни 

летателни апарати с многобройни приложения; 

Повече информация за Института може да намерите на интернет страницата www.ir.bas.bg , а 

за конкретни въпроси, свързани с проекта и заявки за срещи с нас, както и демонстрации на 

роботи можете да се свържете на е-mail: kostovasp@yahoo.com     

Доц. д-р Снежана Костова: „Ние, колективът от Институт по Роботика 

(ИР) при БАН сме щастливи  от възможността да достигнем до Вас - 

представителите на бизнеса в регион Хасково. Убедени сме, че срещите, 

презентациите и демонстрациите на нови технологии, които сме 

планирали в следващите месеци ще ви дадат насоки как да използвате 

новите технологии в дейностите на вашите фирми, за да посрещнете 

предизвикателствата на 21 век.  

Надяваме се, че и вие сте убедени в необходимостта от дигитализация на бизнеса като 

задължително условие за повишаване на ефективността и конкурентоспособността. Ако 

това е така, нашата съвместна работа наистина ще даде резултати не само в рамките на 

настоящия проект но и в бъдеще и ние ще изградим стабилно партньорство. Ако все още се 

съмнявате в силата на новите технологии, в частност на роботизираните технологии за 

качествена промяна на бизнеса, позволете ни да направим усилие и да ви убедим в това чрез 

успешни примери на фирми, които вече ги използват и печелят от тях.” 

http://www.ir.bas.bg/
mailto:kostovasp@yahoo.com
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Роботизацията на производството предлага 

непостижими за хората производителност на 

труда и постоянство в качеството. Все по-

големият интерес към въвеждането на 

роботите в различни сфери на живота - 

промишленост, образование, социални 

дейности, селско стопанство, медицина и др. се 

дължи на няколко фактора, като основният от 

тях е бумът в развитието на технологиите и 

наличието на  достъпни и качествени сензори, 

програми с отворен достъп, развитието на 

изкуствения интелект и машинното обучение, 

технологии за бързо прототипиране (3D 

технологии), облачните услуги и възможността 

за мобилна обработка и пресмятания на големи 

бази данни, Интернет на нещата, алгоритми за 

разпознаване и управление на обекти и др. 

Наличието на тези инструменти и тяхната 

достъпност на пазара прави възможно тяхното 

вграждане в роботи за извършване на широк 

спектър от дейности. Друг фактор е 

възможността за постигане на по-добро 

качество – по-голяма прецизност на 

извършваните операции, необходимостта от 

работа на недостъпни за човека места, 

терапевтични дейности в социалната сфера, 

които трудно се извършват от терапевти, 

получаване на обратна връзка в реално време 

за вземане на решения и др. Не на последно 

място е недостатъчната квалифицирана 

работна ръка на пазара на труда, заместването 

й с роботи за извършване както на рутинни, така 

и на изискващи висока степен на 

интелигентност операции. Не на последно място 

е възможността за дистанционна работа и 

управление на автоматизирани процеси, в 

предимството на което се убедихме по време на  

ПРИЧИНИ ЗА ЗАСИЛЕНИЯ ИНТЕРЕС КЪМ 

РОБОТИЗАЦИЯТА. ПОЛОЖИТЕЛНИ И 

ОТРИЦАТЕЛНИ СТРАНИ НА НЕЙНОТО ВЪВЕЖДАНЕ. 

Годишни инсталации на индустриални 

роботи 

пандемията от COVID-19. Според официалната статистика на Международната 

федерация по роботика (IFR, https://ifr.org) ползватели на роботизираните 

технологии са няколко големи индустрии и няколко силно развити страни. Според 

данни от 2016 г. 73 % от всички инсталирани индустриални роботи в Европейския 

съюз се използват в три сектора – автомобилостроене, производство на гуми и 

пластмаса и металообработване.  Половината от индустриалните роботи в ЕС се 

използват в 3 страни-Германия, Франция и Италия, а 27% от роботите в ЕС са 

инсталирани в автомобилната индустрия на Германия. Тази тенденция се обръща в 

последните години и все повече сектори използват роботи. Отново според IFR 

продажбите на индустриални роботи през 2021 година в световен мащаб са се 

увеличили с 27% спрямо предишната 2020г. като най-голям растеж се наблюдава в 

Азия и Австралия-33%, Америка -27% и Европа- 15%. 

https://ifr.org/


 

  

Разбивката по индустрии е следната: най-голям растеж 

се отчита в електронната промишленост – 132 000  инсталации, 

+21%; автомобилостроенето – 109 000  инсталации, +37%; 

металообработване и машиностроене – 57 000 инсталации, 

+38%; пластмасова и химическа индустрия – 22 500 инсталации, 

+21% ; хранително-вкусова промишленост – 15 300 инсталации, 

24 %.  

Очевидният растеж в търсенето и инсталирането на 

роботи  извън традиционно използващите роботи големи 

индустрии се дължи на преобладаващите позитивни страни на 

роботизацията, някои от които са: 

• Повишаване размера на високотехнологичните работни места 

и необходимостта от наемане на квалифициран персонал; 

• Увеличаване на производителността на труда;  

• Намаляване на производствените разходи; 

• Увеличава се ефективността и конкурентоспособността; 

• Създаването на нови бизнес модели и др. 

Способността на роботите да работят заедно с хората, да 

споделят задачи и да се учат чрез изкуствен интелект също 

улеснява компаниите да внедряват роботиката в нови сектори, 

като например в строителството, медицинските лаборатории, 

ресторантите и търговията на дребно. Роботизацията има 

съществена роля за постигането на 13 от общо 17-те цели на 

устойчивото развитие, заложени от ООН и за постигане целите на 

Европейския зелен договор, т.н. „Зелената сделка“ , който цели да 

превърне Европа в първия климатично неутрален континент до 

2050г. Чистата енергия, индустриалните иновации и устойчивото 

земеделие са само три ярки примера за това как роботите 

допринасят за устойчивото развитие. 

Като негативна страна на процеса на роботизация върху 

трудовия пазар може да посочим факта, че се намалява 

заетостта на нискоквалифицирани работници, изчезват 

нискотехнологични и нискоквалифицирани работни места. И 

така възникват страховете на хората и големият дискусионен 

въпрос: Ще изместят ли роботите хората? Друг тип притеснения, 

които възникват са свързани с етичните аспекти при 

използването на роботи. Възниква нова изследователска област 

- робоEтика, много важна и все още недостатъчно изяснена 

страна на роботизацията. Предстои разработването и 

въвеждането на редица регулации, свързани с роботиката и 

изкуствения интелект, които се очаква да бъдат с 

фундаментално значение в процеса на роботизацията. 

В следващите броеве на бюлетина ще ви запознаем с бариерите пред роботизацията на малкия 

бизнес като недостъпните цени на роботите, липсата на квалифицирана ръка за внедряване, 

работа и поддръжка и др. 

ПРИЧИНИ ЗА ЗАСИЛЕНИЯ ИНТЕРЕС КЪМ 

РОБОТИЗАЦИЯТА. ПОЛОЖИТЕЛНИ И ОТРИЦАТЕЛНИ 

СТРАНИ НА НЕЙНОТО ВЪВЕЖДАНЕ. 



 

  
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 

Одобрени са четири програми за териториално 

сътрудничество 

Страната ни ще има достъп до над 266 млн. евро за 

съвместни проекти с 14 държави. 80% от средствата се 

предоставят от Европейския фонд за регионално развитие 

(ЕФРР). Това предвижда одобреният от правителството 

проект на Програмата за транснационално сътрудничество 

Дунавски регион (Дунав 2021-2027). 

Териториалният обхват на програмата е идентичен с обхвата на Стратегията на 

Европейския съюз за поречието на река Дунав. Той включва региони от ниво 2 на 9 държави 

- членки на ЕС: Австрия, България, Хърватска, Чехия, Унгария, Германия (федерални 

провинции Бавария и Баден-Вюртемберг), Румъния, Словакия и Словения. В обхвата ѝ 

попадат също 3 кандидат - членки на ЕС: Босна и Херцеговина, Сърбия и Черна гора, както и 

територията на Република Молдова и четири области от Украйна (Закарпатска, Ивано-

Франковска. Одеска и Черновицка област). 

Програмата ще финансира съвместни проекти в рамките на четири приоритета: “По- 

конкурентоспособен и по-иновативен Дунавски регион“, „По-зелен и нисковъглероден 

Дунавски регион“, „По-социален Дунавски регион“ и „По-добро управление на 

сътрудничеството в Дунавския регион“. 

Бенефициенти могат да бъдат национални, регионални и местни власти и институции, 

неправителствени организации и др. 

Инвестициите могат да бъдат в областта на научните изследвания и иновациите, 

опазването на околната среда, подобряване на управлението и социалните въпроси, които 

са свързани с общи за Дунавския регион предизвикателства като миграцията, 

икономически неравенства между регионите, изменението на климата и др. 

На 08/07/2022 г, МС одобри и проекта на Програмата за трансгранично сътрудничество 

Интеррег VI-А Гърция - България 2021-2027 г. Общият бюджет е в размер на 83,95 млн. евро. 

От тях 67 милиона са предоставят от ЕФРР. 

Програмата ще финансира съвместни проекти в рамките на три приоритета: „По-устойчив и 

по-зелен трансграничен регион“, „По-достъпен трансграничен регион“, „По-приобщаващ 

трансграничен регион“. Програмната ѝ територия обхваща четири български района - 

Благоевград, Смолян, Хасково и Кърджали. Регионите от гръцка страна са седем: Еврос, 

Ксанти, Родопи, Драма, Кавала, Солун и Серес. Бенефициенти могат да бъдат национални, 

регионални и местни власти, университети, изследователски центрове, асоциации, 

неправителствени организации, граждански обединения и мрежи, и други. 

Основната цел на програмата е да гарантира устойчивия и иновативен растеж на регионите 

в съответствие с новата политика на сближаване на ЕС за периода 2021-2027 г. Поставените 

цели са в съответствие с европейската визия за устойчиво развитие при провеждането на 

регионална политика, в т.ч. Териториалния дневен ред 2030, Европейския зелен пакт и др. 



 

  
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 

Правителството одобри още съдържанието на Програмата 

за трансгранично сътрудничество „Интеррег VI-A ИПП 

България - Турция 2021-2027“ и ангажиментите на страната 

ни като държава-участник в нея. Общият ѝ бюджет е 34 млн. 

евро. От тях 29 млн. евро, 85% от общия ѝ ресурс, се 

осигуряват от Европейския фонд за регионално развитие и 

Инструмента за предприсъединителна помощ III, а 5 млн. 

евро е националното съфинансиране от България и Турция. 

Бенефициенти ще бъдат микро, малки и средни 

предприятия, неправителствени организации, общини и 

регионални структури на централната администрация, 

академични, научни и социални институции. 

По програмата малкият и среден бизнес в пограничните региони ще има достъп до 

безвъзмездни средства за повишаване на енергийната ефективност, прехода към кръгова 

икономика и намаляване на вредните газове. Сред приоритетите са и проекти на местните 

общности, свързани с подобряване на социално-икономическото развитие, културата, 

туризма и услугите от общ интерес. Целеви средства ще бъдат инвестирани и в 

стратегически проект, насочен към повишаване на капацитета на граничните власти за 

превенция на нелегалната миграция. 

Както и в предишните периоди, новата програма ще се прилага в областите Бургас, Ямбол и 

Хасково и в турските провинции Одрин и Къркларели. 

На заседание на 08/07/2022 г. правителството одобри и проекта на Програмата за 

междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2021-2027. Това е финалната стъпка 

преди внасянето ѝ за одобрение от Европейската комисия. Програмата е с общ бюджет от 

475 млн. евро. 80% от средствата са от Европейския фонд за регионално развитие, а 

останалите се осигуряват от страните като национално съфинансиране. Спрямо програмен 

период 2014-2020 г. бюджетът е увеличен с около 50 млн. евро. 

Предстои програмите за трансгранично сътрудничество с Гърция и Турция да бъдат 

изпратени за одобрение от Европейската комисия. 

Програма ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2021-2027 обхваща всичките 27 държави-членки, както и 

Норвегия и Швейцария в качеството им на страни партньори. Нейната цел е повишаване на 

ефективността на политиките за регионално развитие, включително на програмите за 

инвестиции за работни места и заетост, чрез насърчаване на обмена на опит и прилагане на 

иновативни подходи в регионалната политика. Ще се финансират дейности за повишаване 

на институционалния капацитет на публичните власти и на заинтересованите страни за по- 

ефективни политики за регионално развитие. 

С проекти за финансиране могат да участват публични и публично-правни национални, 

регионални и местни органи, както и други структури, отговарящи за определянето и 

изпълнението на политиките за регионално развитие. Частни организации с нестопанска 

цел също могат да бъдат бенефициери при определени условия. Малките и средни 

предприятия са важна целева група в контекста на няколко подпомагани специфични теми 

и. когато е уместно, се насърчават да участват в дейностите за обмен на опит, въпреки че не 

могат да получат пряко финансиране от програмата. 

Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество” към Министерството на 

регионалното развитие и благоустройството ще изпълнява функциите на Национален орган 

по отношение на програмата. 

С цел осигуряване на приемственост и запазване интереса на българските бенефициенти 

към програмата МРРБ предлага за периода 2021-2027 да се запази осигуряването на 

националното съфинансиране за съвместни проекти в размер на 15% от общия бюджет на 

съответния български партньор. За целта ще се осигурят малко над 2,7 млн. лв. до 2027 г. 

 



 

  

Процедура чрез подбор на проекти № BG14MFOP001-2.019 

„Продуктивни инвестиции в аквакултурите”, сектор „Големи 

проекти“, мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в 

аквакултурите” 

Чрез процедурата се цели подобряване на 

конкурентоспособността и жизнеспособността на 

предприятията в сектора на аквакултурите, включително 

подобряване на безопасността и условията на труд.   

Прилагането на мярката е насочено към изграждането на нови и модернизацията на 

съществуващи предприятията за аквакултури и диверсификация на доходите чрез 

развиване на допълнителни дейности. 

 

Минималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ за един проект е 30 

000 лева. 

 

Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ за един проект е 

850 000 лева. 

 

Финансовата помощ по реда на настоящата процедура е безвъзмездна и се предоставя в 

рамките на определения бюджет за мярката в ПМДР 2014 - 2020 г., от които: 

Процент на съфинансиране от ЕФМДР – 75% 

Процент на съфинансиране от националния бюджет – 25% 

Максимален интензитет на безвъзмездната финансова помощ – до 50%. 

 

Интензитетът на финансирането на операции, осъществявани от предприятия, които 

попадат извън определението за МСП по смисъла на Закона за малките и средните 

предприятия (обн. ДВ. бр. 84 от 24 септември 1999г.), се намалява с 20 процентни пункта, т.е. 

максималния интензитет на безвъзмездната финансова помощ е до 30%. 

 

За получаване на безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват лица, 

регистрирани по Търговския закон, развиващи дейност в сектор Аквакултури и които ще 

развиват дейност в сектора. 

 

По настоящата процедура безвъзмездна финансова помощ се предоставя за следните 

дейности: 

- Продуктивни инвестиции в аквакултурите, включително производство на зарибителен 

матариал;  

- Инвестиции за диверсификация на дейностите и отглежданите видове;. 

- Модернизация на стопанствата чрез инвестиции в оборудване за повишаване на 

качеството или добавената стойност на продуктите от аквакултури;  

- Инвестиции за оборудване за повишаване на положителното въздействие върху околната 

среда и подобряване на ефективното използване на ресурсите, в т. ч. преминаване към 

възобновяеми източници на енергия;  

-Друго оборудване, пряко свързано с целите на проекта. 

 

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:00 часа на 30.09.2022 г. 

 

За повече информация посетете следния линк: 

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/2e217e04-8b71-4d04-99b7-

c5107142cfd1  

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/2e217e04-8b71-4d04-99b7-c5107142cfd1
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/2e217e04-8b71-4d04-99b7-c5107142cfd1


 

Процедура чрез подбор на проекти № BG14MFOP001-5.017 

„Преработване на продуктите от риболов и аквакултури”, 

мярка 5.4 „Преработване на продуктите от  риболов и 

аквакултури”. 

Чрез процедура се цели подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на 

предприятията в сектора на аквакултурите, включително подобряване на безопасността и 

условията на труд. Чрез прилагането на дейностите ще се даде възможност за въвеждане 

на ресурсно ефективни технологии и други инвестиции за опазване на околната среда в 

преработвателната промишленост, насърчаване на инвестициите в енергийна ефективност 

и възобновяеми енергийни източници, повишаване на конкурентоспособността чрез 

развитие на нови или подобрени продукти, процеси или управленски и организационни 

системи, гарантиране жизнеспособността на аквакултурите чрез насърчаване на 

преработването и производството им, подобряване на условията на труд и безопасност в 

преработвателните предприятия, модернизиране на предприятията с оглед намаляване на 

отрицателното въздействие върху околната среда. 

 

Общият размер на безвъзмездна финансова помощ (БФП) по процедурата е  4 168 025 лв.  

 

Минималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ за един проект е 20 

000 лева.  

 

Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ за един проект е 1 

000 000  лева. 

 

БФП по тази мярка се предоставя в рамките на определения бюджет за нея в ПМДР 2014 - 

2020 г. и е в размер до 50 на сто от общите допустими разходи за дейности. 

 

Безвъзмездна финансова помощ по настоящата процедура се предоставя за подпомагане 

на инвестиции в преработването на продукти от риболов и аквакултури, когато тези 

инвестиции са свързани с дейности, които: 

1. допринасят за реализирането на икономии на енергия или намаляване на въздействието 

върху околната среда, включително третирането на отпадъци; 

2. подобряват безопасността, хигиената, здравето и условията на труд; 

3. са свързани с преработването на странични продукти, които се получават в резултат на 

основни дейности от преработването; 

4. са свързани с преработването на продукти на биологичните аквакултури съгласно 

членове 6 и 7 от Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. относно 

биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на 

Регламент (ЕИО) № 2092/91 (ОВ L 189/1 от 20 юли 2007 г.); 

5. водят до нови или подобрени продукти, нови или подобрени процеси или нови или 

подобрени управленски и организационни системи. 

 

Допустими кандидати по настоящата процедура чрез подбор на проекти са еднолични 

търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон. 

 

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:00 часа на 30.09.2022 г. 

 

За повече информация посетете следния линк: 

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/28985d82-f267-499f-bac2-

686d93e40ee1  

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/28985d82-f267-499f-bac2-686d93e40ee1
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/28985d82-f267-499f-bac2-686d93e40ee1


„Технологична модернизация“, Национален план за 

възстановяване и устойчивост, Компонент „Интелигентна 

индустрия“ 

От 1 до 11 юли в обществено обсъждане бе пакетът с 

документация за процедура чрез подбор на предложения за 

изпълнение на инвестиции от крайни получатели 

„Технологична модернизация“ по НПВУ. В рамките на месец 

юли предстои да се обяви прием по поканата.  

Целта на мярката 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. Очакваният ефект е възстановяване на икономическия потенциал на предприятията 

от периода преди COVID пандемията и създаване на условия за растеж и развитие на 

предприятията чрез цифровизация на производствените процеси с цел разширяване или 

диверсификация на дейността на МСП. Допълнително, чрез финансираните по процедурата 

инвестиции ще се постигне подобряване на качеството и въздействието върху околната 

среда, ненанасяне на значителни вреди за шестте екологични цели по смисъла на Регламент 

(ЕС) 2020/852 и принос за екологичния преход на страната. 

 

Общият размер на средствата по процедура чрез подбор „Технологична модернизация“ е 

260 000 000 лв. 

 

Очакваният минимален и максимален размер на заявеното безвъзмездно финансиране по 

всяко индивидуално предложение за изпълнение на инвестиция по процедурата са, както 

следва: 

Очакваният минимален размер на заявеното безвъзмездно финансиране на предприятие: 

50 хил. лв. 

Очакваният максимален размер на заявеното безвъзмездно финансиране на предприятие: 

1. За микро предприятия - 200 000 лева; 2. За малки предприятия - 350 000 лева; 3. За средни 

предприятия – 600 000 лева. 

 

В допълнение, максималният размер на заявеното безвъзмездно финансиране  за 

индивидуално предложение за изпълнение на инвестиция не следва да надвишава: 

- за микропредприятия: 40% от реализираните нетни приходи от продажби общо за 2019 г., 

2020 г. и 2021 г. 

- за малки предприятия: 25% от реализираните нетни приходи от продажби общо за 2019 г., 

2020 г. и 2021 г. 

- за средни предприятия: 10% от реализираните нетни приходи от продажби общо за 2019 г., 

2020 г. и 2021 г. 

Максимален интензитет на помощта: 50 %. 

 

Очакваните допустими бенефициенти по процедурата са: микро, малки и средни 

предприятия, регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г. Кандидатите трябва 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: Микро 

предприятие ≥ 210 000 лева; Малко предприятие ≥ 750 000 лева; Средно предприятие≥ 3 000 

000 лева. В допълнение кандидатите трябва да са реализирали нетни приходи от продажби 

за 2021-ва финансова година в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, 

както следва: Микро предприятие ≥ 70 000 лева; Малко предприятие ≥ 250 000 лева; Средно 

предприятие ≥ 1 000 000 лева. 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 



  
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 

В допълнение потенциалните допустими кандидати трябва 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: 

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 (Област Хасково-Регионална 

специализация) 

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

Хасково-Регионална специализация) 

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 (Област 

Хасково-Регионална специализация) 

M72 Научно-изследователска и развойна дейност 

Регионалните  приоритетни сектори: 

C10 Производство на хранителни продукти (Област Хасково-Регионална специализация) 

C11 Производство на напитки 

C13 Производство на тъкани 

C14 Производство на облекло (Област Хасково-Регионална специализация) 

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 (Област Хасково-

Регионална специализация) 

C31 Производство на мебели 

C32 Производство, некласифицирано другаде 

C33 Ремонт и инсталиране на машини и оборудване 

J58 Издателска дейност 

Очаквани допустими дейности:  

- 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. 

Очакваните допустими разходи са свързани с: Разходи за закупване на машини, 

съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи; 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; 



 

 

 

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 

 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 

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. 

Целта на процедурата е 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. 

 

По подмярка 4.2. "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" ще се 

подпомагат проекти, които водят до подобряване на цялостната дейност на предприятието 

чрез: а) внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване 

на използването им, и/или б) внедряване на нови продукти, процеси и технологии, и/или в) 

намаляване на себестойността на произвежданата продукция, и/или г) подобряване на 

сътрудничеството с производителите на суровини, и/или д) опазване на околната среда, 

включително намаляване на вредните емисии и отпадъци, и/или е) подобряване на 

енергийната ефективност в предприятията, в това число използване на енергия от ВЕИ за 

собствено потребление и/или ж) подобряване на безопасността и хигиенните условия на 

производство и труд, и/или з) подобряване на качеството и безопасността на храните и 

тяхната проследяемост, и/или и) подобряване на възможностите за производство на 

биологични храни чрез преработка на първични земеделски биологични продукти, и/или й) 

инвестиции и дейности, които допринасят за устойчивото и цифрово икономическо 

възстановяване. 

Общият размер на средствата, които могат бъдат предоставени по процедурата за всички 

одобрени проектни предложения възлиза на 39 116 000,00 лв. 

Пълният пакет документи по процедурата (Условията за кандидатстване, Условията за 

изпълнение и приложенията към тях) е публикуван на интернет адреса на Министерството 

на земеделието: www.mzh.government.bg и в ИСУН 2020. 

  

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:30 часа на 17.08.2022 г. 

 

За повече информация посетете следния линк:  

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/58dcc297-601b-4e82-aa12-

2075f69a165a  
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