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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." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
АКТУАЛНИ БИЗНЕС 

ПОКАЗАТЕЛИ И НОВИНИ 

Местни данъци се променят по-малко през 2022г. в 

сравнение с предходните две години 

В кои общини местните данъци са най-ниски и в кои - 

най-високи? За да отговори на този въпрос, ежегодно 

ИПИ събира данни за размера на ставките на няколко 

ключови местни данъка чрез заявления по Закона за 

достъп до обществена информация (ЗДОИ) и 

допълнително онлайн  

 

Интерактивна версия на картата 

 проучване във връзка с изследването „Регионални профили: показатели за развитие“. 

Конкретните данъци, които се разглеждат, са: 

· данък върху недвижимите имоти – нежилищни имоти за юридически лица; 

· данък върху възмездно придобиване на имущество; 

· данък върху превозни средства и леки автомобили с мощност над 74 kW до 110 kW включително; 

· годишен патентен данък за търговия на дребно до 100 кв. м. чиста търговска площ на обект; 

· данък върху таксиметровия превоз на пътници; 

Интерактивната карта отдолу представя композитен индекс на данъчната тежест в 265-те 

общини в страната. Равнищата на петте наблюдавани от ИПИ местни данъци са нормализирани и 

усреднени за всяка община и поставени на скала от 0 до 100, където 0 е най-ниската допустима 

от закона данъчна тежест, а 100 - най-високата. Реалните индекси на всяка община попадат в 

границите двете конструираните за целите на сравнението виртуални общини, прилагащи 

съответно най-високи и най-ниски допустими разрешени ставки за всички от разглежданите 

данъци. 

Картата ни позволява да видим лесно кои общини облагат жителите си най-много. Созопол е 

общината с най-висока стойност на индекса – 80,3. След нея се нарежда Столична община, при 

която обаче данъчната тежест е осезаемо по-ниска (68,4). На следващите места се нареждат 

предимно общини по Черноморието с ниво на индекса над 60 – Варна (64,7), Приморско (64,7), 

Пловдив (63,8), Поморие (63), Бургас (62,9), Царево (60,9). В област Хасково общините с най-

висока стойност на индекса са: Община Маджарово – 51,1 и Община Хасково – 49,6. Останалите 

общини варират от 28,2 (Община Симеоновград, където е и най-ниската стойност) и 42,1 – Община 

Минерални бани. За периода 2021-2022 Община Харманли прави впечатление сред общините 

областта, където разглеждания индекс бележи увеличение с 5,7.  

Общините с най-ниски данъци са Калояново (19,4), Медковец (19,5) и Брезник (20,4), а областите с 

най-ниски ставки са Видин и Монтана. 

Ако погледнем назад във времето, можем да видим колко често са били променяни данъци през 

годините. Графиката отдолу показва всички случаи на промени при данъците върху 

недвижимите имоти за юридически лица, възмездно придобиване на имущество, превозните 

средства с мощност от 74 kW до 110 kW, както и при патентния данък за търговия на дребно при 

площ на търговския обект до 100 кв. м. Забелязва се тенденцията местни данъци да не бъдат 

променяни в години на местни избори като 2015г. и 2019г., както сме коментирали и преди. 

Впечатление прави и че колкото повече наближава изборната година, толкова по-малко общини 

са склонни да увеличават местните данъци. Намаляването на ставки е значително по-рядко от 

повишаването, въпреки че през последните години зачестява, като е интересно, че в изборни 

години много малко общини облекчават данъчната тежест. 

За тази година има 57 случая на увеличени данъци и само 19 на намалени, което прекъсва 

поредицата от рекорди за най-много понижени ставки от последните две години. Най-много са 

промените при данъка върху недвижимите имоти – 23 повишения и 7 понижения. При другите 

ставки промените са значително по-редки – случаите на увеличение при данъка за възмездно 

придобиване на имоти, данъка върху превозните средства и патентния данък за търговия на 

дребно са съответно 14, 12 и 8, а пониженията – 2, 6 и 4. 

 

Прочетете повече на:  

https://ime.bg/bg/articles/mestni-danyci-se-promenyat-po-malko-prez-2022g-v-sravnenie-s-

predhodnite-dve-godini/#ixzz7bkXyRCsL 

 

 

 

https://265obshtini.bg/map/248?fbclid=IwAR3x5DedwCCfEOApNYmJg77QUOQGZaMdhCfVIpswk1ALAVxN0WCxiWxe7ts
https://www.regionalprofiles.bg/bg/
https://265obshtini.bg/news/73
https://ime.bg/bg/articles/mestni-danyci-se-promenyat-po-malko-prez-2022g-v-sravnenie-s-predhodnite-dve-godini/#ixzz7bkXyRCsL
https://ime.bg/bg/articles/mestni-danyci-se-promenyat-po-malko-prez-2022g-v-sravnenie-s-predhodnite-dve-godini/#ixzz7bkXyRCsL
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В е-бюлетин през месец август, Институт по 

роботика при БАН Ви запознава с бариерите 

пред роботизацията на малкия бизнес и 

практиката за наемане на роботи като начин 

тези бариери да бъдат преодолени. 

В големите индустрии като автомобилната, 

електрониката, производството на 

потребителски стоки и др. роботизацията е факт 

от много години, тъй като те имат средствата и 

експертизата да закупят и ефективно да 

експлоатират роботизирани технологии. В 

миналото инвестициите в роботизирана 

автоматизация бяха привилегия само на 

големите предприятия в индустрията поради 

сериозните капиталовложения, необходими за 

тази цел. 

РОБОТИТЕ КАТО УСЛУГА И 

ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА БАРИЕРИТЕ ПРЕД 

РОБОТИЗАЦИЯТА НА МАЛКИЯ БИЗНЕС 

В малкия бизнес обаче, в предприятия с по-малко от 100 души, въвеждането на 

роботизирани технологии е все още предизвикателство. Причините за това са недостъпните 

цени на роботите и липсата на квалифицирана работна ръка за внедряване, работа и 

поддръжка. В същото време роботизирането на малките предприятия може да донесе 

редица ползи като повишаване на производителността и конкурентоспособността, 

намаляване на себестойността, преодоляване на проблема с недостатъчната 

квалифицирана работна ръка и др. В условията на COVID-19 пандемията се отчитат и други 

предимства на роботизацията на малки и средни предприятия в дейности като 

дезинфекция на помещения, осигуряване дистанция между работниците и др. Малкият 

бизнес трябва да посрещне специални предизвикателства и нужди когато реши да 

инвестира в роботи. Необходимо е предварително внимателно да бъде преценен риска от 

въвеждането им, тяхната експлоатация и поддръжка. Задължително е да се търсят и 

прилагат нови пазарни модели, които да правят възможна роботизацията на МСП и 

семейни фирми. 

Един такъв модел за пазарно предлагане на роботите, който става все по-популярен 

напоследък е наемането на роботи и абонаментно заплащане за тяхната поддръжка, 

известен в специализираната и популярна литература като RaaS - Robotics as a Service). RaaS 

моделът значително занижава традиционно високите оперативни разходи и 

технологичните бариери във връзка с възприемането на конвенционални решения за 

автоматизация, чието внедряване често може да отнеме дори години. При него липсват т. 

нар. "скрити" капиталоинтензивни разходи, както и скъпите договори за поддръжка, а 

потребителите могат да се възползват от последните версии на интегрирания в пакета 

софтуер и хардуер. 

Подобно на други много популярни решения в индустрията, като софтуер, облачни 

изчисления, високопроизводителни компютри и др. този модел е гъвкав и достъпен вариант 

за много компании, които имат интерес да внедрят решения за автоматизация и свързаните 

с тях услуги като инженерно проектиране, поддръжка и отдалечен мониторинг, показва 

актуално проучване на Асоциацията за развитие на автоматизацията. RaaS премахва 

предварителните разходи при автоматизацията като предлага в месечен или годишен 

абонамент анализ на процесите, които трябва да бъдат роботизирани, подбор, изграждане 

и внедряване на специфичните роботи, които ефективно да отговорят на нуждите на 

бизнеса. След като процесът на внедряване е завършен, доставчикът на RaaS услуги 

продължава да управлява роботите и да извършва необходимата поддръжка и 

актуализация на софтуера. Този модел позволява да се видят реално ползите от 

роботизацията на процесите в бизнеса преди (или без) да се направи голяма инвестиция. 



 

  

Специалистите от ABI Research (https://www.abiresearch.com/)  

прогнозират, че този пазарен модел ще става все по-популярен в 

близко бъдеще и RaaS инсталациите от 4,442 единици през  2016 

ще нарастнат на 1.3 милиона за 2026. Годишният приход на 

доставчиците на RaaS услуги се очаква да нарастне от US$217 

милиона през 2016 до US$34 милиарда през 2026. Друг актуален 

доклад, на Technavio 

(https://www.technavio.com/report/robotics-as-a-service-raas-

market-industry-analysis) прогнозира, че глобалният пазар на 

RaaS услуги ще се увеличава с комбиниран годишен темп на 

растеж от цели 17% до 2024 г. За справка, през 2020 г. той се е 

равнявал на 832,77 млн. долара. 

Инвестицията в решение, чиято такса се измерва на единица 

произведена продукция ускорява възвращаемостта на 

инвестицията и намалява общите разходи при внедряването на 

роботи в сравнение с традиционните методи за закупуване и 

интегриране.  Предлаганите на пазара RaaS пакети често 

включват едновременно опция за заплащане срещу услуги в 

сферата на проектирането и мониторинга и възможност за 

таксуване на брой произведени изделия, което надгражда 

същността на този модел с нова функционалност. Добавени 

услуги като непрекъснатия отдалечен мониторинг са ключови, 

тъй като редуцират разходите и престоите. 

Не бива обаче погрешно да се смята, че RaaS решенията са 

насочени само към малкия и среден бизнес, тъй като ползите по 

отношение на възможностите за управление на 

производствения капацитет и разходите, адаптиране към  

 
нарастващото пазарно търсене и оптимизиране на наличната работна сила са универсални за 

всички промишлени компании.  

Сред най-атрактивните за клиентите предимства на RaaS модела е бързината на внедряване, тъй 

като доставчикът на пакета осигурява всичко необходимо във връзка с проектирането и 

поддръжката. Така на едно предприятие не му е необходимо да разполага със собствена 

експертиза, а срокът за изплащане на инвестицията е значително по-кратък. По този начин 

бизнесът може бързо и гъвкаво да се адаптира към непрекъснато променящите се пазарни 

изисквания, модели на изпълнение, продуктови миксове и работни потоци. В допълнение, 

ангажиментът за регулярно функционално надграждане и модернизиране на роботизираната 

система остава за доставчика. 

Роботизацията като услуга става все по-популярна, тъй като успява да отговори адекватно на 

търсенето и да управлява ефективно оперативните разходи благодарения на разнообразни 

методи като: 

1. Въвеждането на опростени начини за работа и програмиране на роботи, така наречения "no-

code" метод в програмирането (без писане на код, само с кликове), прилаган при  разработката 

на уебсайтове и мобилни приложения който постепенно навлиза и в роботизацията и обещава 

да намали необходимото време за създаване на работни програми с до 70%.; 2. Разработването 

на иновативни методи за програмиране на роботи, които изискват едва няколко демонстрации 

от страна на оператор, преди системата да може да се пренастрои за работа с нови 

обекти .(пример МИТ- метод за програмиране на складови роботи, https://robotics-

bulgaria.com/article/180-ucheni-ot-mit-razrabotiha-nov-metod-za-ulesneno-obuchenie-na-

pick-and-place-roboti); 3. Редуцира цената на роботите чрез намаляване на теглото поради 

използване на съвременни материали, без да се влошават функционалностите на робота. 

( пример Igus представи ReBeL – кобот, https://robotics-bulgaria.com/article/160-revoliuciia-v-

dostapnata-avtomatizaciia-s-parviia-v-sveta-kobot-s-polimeren-reduktor) 

 

За повече информация за Robot-As-Service и насоки в избора на доставчик, свържете се с екипа 

на Институт по роботика при БАН на е-mail: kostovasp@yahoo.com  

 

 

РОБОТИТЕ КАТО УСЛУГА И 

ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА БАРИЕРИТЕ ПРЕД 

РОБОТИЗАЦИЯТА НА МАЛКИЯ БИЗНЕС 

https://www.abiresearch.com/
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https://robotics-bulgaria.com/article/160-revoliuciia-v-dostapnata-avtomatizaciia-s-parviia-v-sveta-kobot-s-polimeren-reduktor
https://robotics-bulgaria.com/article/160-revoliuciia-v-dostapnata-avtomatizaciia-s-parviia-v-sveta-kobot-s-polimeren-reduktor
mailto:kostovasp@yahoo.com


 

  
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 

200 млн.лв. за собствени ВЕИ мощности ще получат 

българските компании по НПВТУ 

Министерството на иновациите и растежа ще предостави на 

българските компании общо 200 млн. лв. за изграждане на 

ВЕИ мощности и съоръжения за производство и съхранение 

на енергия до 1 MWh. С мярката ще бъдат подкрепени МСП и 

малки дружества от целия икономически спектър с 

изключение на секторите "Селско, горско и рибно стопанство 

и "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни 

горива". Целта е с въвеждането на вътрешни системи за производство на електроенергия за 

собствено потребление да се постигне по-голяма енергийна независимост на компаниите. 

Процедурата за финансиране на фотоволтаици и батерии е една от трите по Националния 

план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), които предстои да бъдат отворени до края на 

годината. 
 

По друга мярка с 30,6 млн. лв. фирмите ще могат да внедрят модерни ИКТ решения за 

подобряване на управленските, производствените и логистичните процеси. Ще се 

стимулира и повишаването на информационната и киберсигурност. Мярката ще стартира 

през септември и ще е насочена към МСП от всички сектори без "Селско, горско и рибно 

стопанство", "Добивна промишленост", "Строителство", "Образование" и "Социална дейност". 

Причината е, че средства за тях са заложени в други европейски програми и проекти. 
 

По Националния план се предвиждат още инвестиции в научноизследователска, развойна и 

иновационна дейност, включително демонстрация на технологии, прототипиране, 

управление на интелектуалната собственост и др. с общ бюджет 118 560 000 лв. 
 

Очаква се насоките за кандидатстване по мярката да бъдат публикувани през септември. 

 

Подкрепа за производители на плодове и зеленчуци 

От 1 юли до 1 септември 2022 г. организации на 

производители на плодове и зеленчуци могат да 

кандидатстват за одобрение на нови оперативни програми, 

стартиращи изпълнение от 1 януари 2023 година. 

Заявленията се подават в областните дирекции на Държавен 

фонд „Земеделие“ (ДФЗ) по място на регистрация.  

Кандидатите следва да са признати като организации от Министерството на земеделието, 

да имат изготвена оперативна програма с продължителност три години и да са създали 

оперативен фонд. Предвидените в оперативната програма инвестиции, разходи и дейности 

трябва да допринасят за постигане на цели, насочени към подобряване на конкурентостта, 

подобряване на привлекателността на членството в организации, поддържане и защита на 

околната среда и др. Подробна информация за приема, образци на документи, приложими 

за оперативни програми, представени за одобрение след края на 2020 г. и информация за 

често допускани грешки при кандидатстване е качена на сайта на ДФ „Земеделие“. 

 

Източник: https://www.dfz.bg/  

 

https://www.dfz.bg/


 

 

  

Финансиране на мерки за енергийна ефективност в 

предприятията 

Министерство на енергетиката отваря за кандидатстване 

процедура BGENERGY-2.003 - „Енергийна ефективност в 

индустрията“ в рамките на програма „Възобновяема енергия, 

енергийна ефективност, енергийна сигурност“, финансирана от 

Финансовия механизъм на Европейското икономическо 

пространство 2014-2021. 

Краен срок за кандидатстване: 21.10.2022 г., до 16:30 ч. 

Допустими кандидати: 

• лица, които имат регистрация на територията на Република България и са търговци по смисъла на 

чл. 1 от Търговския закон. Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да 

участват в процедурата за подбор на проекти поради липсата на самостоятелна правосубектност. 

Допустими дейности: 

Проектното предложение следва да включва дейности, свързани с реализиране на 

енергоспестяващи мерки, водещи до повишаване на ефективността на индустриалните процеси, 

осъществявани в промишлената/ите система/и на предприятието/ята. 

По настоящата процедура ще се насърчават проектни предложения, включващи улавянето и 

повторното използване в индустриалните процеси на отпадна топлина. 

• Изпълнение на енергоспестяващи мерки, препоръчани в Доклад от обследването за енергийна 

ефективност; 

• Доставка и монтаж на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни 

материални активи, препоръчани в обследването за енергийна ефективност; 

• Извършване на строително-монтажни работи и демонтаж, пряко свързани с и необходими за 

въвеждане в експлоатация на активите, препоръчани в обследването за енергийна ефективност; 

• Придобиване на дълготрайни нематериални активи (вкл. разходи за разработване на софтуер), 

необходими за изпълнението на мерките, включени в обследването за енергийна ефективност; 

• Управление на проекта; 

• Обмяна на опит, знания и най-добри практики на управленско и експертно ниво, обучение, 

предоставени от Партньора; 

• Посещения в България на Партньорите от страни-донори и посещения в страна-донор на 

Бенефициента; 

• Дейности за информираност и публичност; 

• Одит. 

Размер на безвъзмездната помощ: 

• минимум 150 000 евро 

• максимум 200 000 евро 

Процент на безвъзмездно финансиране: до 100% 

 

Продължителност на проекта: 

• до 12 месеца, но не по-късно от 30 април 2024 г. 

 

Начин на кандидатстване: 

• онлайн формуляр в ИСУН 2020 

 

За повече информация: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/ccd7baef-9386-

4a33-a0bb-f5e9c778fd3d 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 

https://eumis2020.government.bg/bg/b16e8526/040fcdd8-de4f-4d92-9768-6a0154ab263e/Procedure/Info/ccd7baef-9386-4a33-a0bb-f5e9c778fd3d
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/ccd7baef-9386-4a33-a0bb-f5e9c778fd3d
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/ccd7baef-9386-4a33-a0bb-f5e9c778fd3d


 

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“ 
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. 

Допустими кандидати: 

1) Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или да са 

еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското 

икономическо пространство. 

2) Имат минимум три приключени финансови години (2019, 2020 и 2021 г.). 

3) Отговарят на изискванията за микро (предприятия с персонал от 0 до 9 души), малко 

(предприятия с персонал от 10 до 49 души) или средно предприятие (предприятия с персонал 

от 50 до 249 души). 

4) 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 

5) Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2021-ва финансова година в зависимост 

от категорията на предприятието-кандидат, както следва: 

 Микро предприятие ≥ 52 000 лева 

 Малко предприятие ≥ 187 000 лева 

 Средно предприятие ≥ 750 000 лева 

6) Извършват основната си икономическа дейност в един от следните сектори 

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; 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; 

Регионалните 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; 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 



  

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 

Максимален размер на помощта: 

 микро предприятие до 180 000лв, но не повече от 100% 

от реализираните средногодишни нетни приходи от 

продажби общо за 2019, 2020 и 2021г. 

 малко предприятие до 350 000лв, но не повече от 60% 

от реализираните средногодишни нетни приходи от 

продажби общо за 2019, 2020 и 2021г.  средно предприятие до 700 000лв, но не повече от 25% от реализираните 

средногодишни нетни приходи от продажби общо за 2019, 2020 и 2021г 

 

Минимален размер на помощта: 35 000 лв. 

 

Процент на финансиране: до 50 % 

 

Общ бюджет на процедурата: 260 000 000 лева 

 

Допустими разходи: 

1) Разходи за закупване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи 

дълготрайни материални активи. 

2) Разходи за закупуване на софтуер, представляващ дълготраен нематериален актив, 

включващ: 

2.1) разходи за придобиване на специализиран софтуер; 

2.2) разходи за придобиване на ERP системи, CRM системи и/или MOM/MES системи. 

 

ВАЖНО: Разходите по т. 2.2) не трябва да надвишават общо 50 000 лева. 

 

Kраен срок за подаване на проектни предложения: 16:30 часа на 21.09.2022 г. 

 

За повече информация: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Active 

 

Над 3000 безработни ще могат да започнат работа по националния план по заетостта 

 

Вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Лазар Лазаров утвърди 

заповед за осигуряване на близо 5,7 млн. лв. по Националния план за действие по заетостта. 

Допълнителни средства ще се насочат към програми и мерки за заетост и обучение за хора 

от уязвимите групи на пазара на труда. Осигуряването на средствата ще даде възможност 

3097 безработни да започнат работа, а 257 души да бъдат включени в обучения. 

Преразпределението на финансовия ресурс беше одобрено днес на заседание на 

Националния съвет за насърчаване на заетостта. Преобладаващата част от средствата ще 

се използват за включване в заетост на младежи, продължително безработни, хора с 

увреждания, безработни в предпенсионна възраст и хора с право на временна закрила. 

По този начин общият брой на хората, които ще започнат работа по програми и мерки на 

Националния план за действие по заетостта през 2022 г., ще достигне 25 051 души. 

Включените в обучения ще се увеличат до 10 743 души. 

 

Източник: https://www.chambersz.com/nad-3000-bezrabotni-sche-mogat-da-zapochnat-

rabota-po-nacionalniya-plan-po-zaetostta-47737  

 

 

 

 

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Active
https://www.chambersz.com/nad-3000-bezrabotni-sche-mogat-da-zapochnat-rabota-po-nacionalniya-plan-po-zaetostta-47737
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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 

BG06RDNP001-19.322 - МИГ СТАМБОЛОВО – КЪРДЖАЛИ 54, 

Подмярка 6.4.2 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски 

дейности по тематичната подпрограма за развитие на 

малки стопанства"  

Предоставяната по процедурата безвъзмездна финансова помощ трябва да допринесе за 

постигането на Стратегическа Цел 1 на Стратегията за ВОМР „Конкурентоспособна 

икономика, базирана на местни ресурси, осигуряваща по високи доходи и 

заетост“ Подмярка 6.4.2 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по тематичната 

подпрограма за развитие на малки стопанства“. 

Допустими кандидати: 

Регистрирани земеделски стопани със стопанства с икономически размер, измерен в 

стандартен производствен обем от 2 000 до 7 999 евро. 

(Кандидатите трябва да са получили минимум 33 % от общия доход за преходната година от 

земеделски дейности). 

Критерии за допустимост: 

Кандидатите трябва да имат седалище за едноличните търговци и юридическите лица или 

съответно постоянен адрес за физическите лица на територията на Общини Стамболово и 

54 населени места от община Кърджали. 

Допустими дейности по процедурата: 

Чрез подмярката се подпомагат инвестициите за стартиране или развитие на неземеделски 

дейности в селските райони, сред които: 

1) Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на 

туристически услуги) – Подпомагат се проекти за обновяване или изграждане на места за 

настаняване с до 20 помещения за настаняване. (Туристическите дейности са 

определени в чл.3 ал.1 и ал.2, §1,т. 90 от допълнителните разпоредби на  Закона за 

туризма.) 

2) Местно занаятчийство (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на 

посетители в занаятчийски дейности);  

3) Преработка и маркетинг на земеделски продукти и крайният продукт не е включен в 

Анекс I. Производство и/или преработка на неземеделски стоки и материали;  

4) Предоставяне на услуги за всички икономически сектори и населението, (например: 

грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и 

одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.); 

5) Развитието на технологиите в областта на „зелената икономика“, включително на енергия 

от ВЕИ за собствено потребление. 

Минимален размер на общите допустими разходи за един проект – 3 911.66 лв. 

Максимален размер на общите допустими разходи за един проект -  97 791.50 лв. 

Процент на съфинансиране: Безвъзмездната финансова помощ по мярката е в размер до 

85 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи по проекта. 

ВАЖНО! Интензитетът на подпомагане по проект за дейност развитие на туризъм 

не може да надвишава 5 на сто от общите допустими разходи!(Споразумение РД 50-

37/17.11.2020 г.) 

Начален срок: 27.07.2022 г. Краен срок: 27.10.2022 г. 17:00 часа.   

За повече информация: 

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/10a346ae-b553-430a-979d-

800e770aa3e2 
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