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ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ ДЕСЕТИЯ БРОЙ НА Е-БЮЛЕТИН 
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ХАСКОВО" – БРОЙ ВТОРИ ЗА 2023 Г. 

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 
Без реформи България никога няма да достигне средните доходи в ЕС 

Автор: Теодор Недев, ИПИ 

 

През миналия месец Световната  банка публикува Икономически меморандум за 

България, в който се анализира потенциалът за растеж на страната и възможността ѝ да 

догони средноевропейските нива на доходи. Какви са ключовите изводи от доклада? 

 

В основата на анализа е предизвикателството за постигане на висок икономическия 

растеж – макар България да е член на Европейския съюз от повече от петнадесет години, 

БВП на човек от населението е едва малко над половината от средния за ЕС. Оттук и 

централният въпрос пред развитието – при какви условия и за колко време тази дистанция 

може да бъде преодоляна? Според изчисления на Световната банка, пътят до средното 

ниво в ЕС би могъл да бъде извървян за петнадесет години, но за целта икономиката на 

страната трябва да расте с 4,1% годишно в дългосрочен план. Банката разглежда този 

сценарий като „оптимистичен“ – той изисква смели и амбициозни реформи, 

насърчаващи растежа.  Страната ни би могла да мине и през т.нар. умерен сценарий, 

при който се извършват реформи, макар и с не толкова голяма интензивност и 

всеобхватност. При него икономиката на България се очаква да расте средно с по 2,9% 

годишно до 2050, като това би довело до сближаване със средноевропейското развитие 

към 2045г. 

 

Притеснителен обаче е т.нар. базов сценарий, при който страната не се ангажира с 

никакви структурни реформи – или, с други думи, продължаваме сегашните политики. 

Авторите на доклада изтъкват, че ако икономиката расте със средния темп от миналото 

десетилетие от 2,1%, БВП/човек, тя никога няма да достигне средноевропейските нива. 

Нещо повече, моделите на Световната банка очертават понижаване на растежа с 

наближаването на 2050г. до нива от едва 1,25% в базовия сценарий – ако нищо не се 

промени, не просто няма да постигаме по-бърз растеж, а той допълнително ще се 

забавя. Също така се посочва, че високите темпове на растеж от преди 2008г. вече не са 

реалистични. Те са основно резултат от рязкото натрупване на капитал и работна сила в 

икономиката в началния процес на догонване от много ниска база. Днес пътят към 

растежа минава най-вече през постигането на по-висока ефективност на фирмите и 

изграждането на по-високи умения на работната сила. Докладът разглежда 

възможностите за допълнителен растеж на икономиката по четири взаимно свързани 

направления – инвестиции, подобряване на човешкия капитал, повишаване на 

производителността в частния сектор и изграждането на конкурентна среда. 

 

Инвестиции: ефективното насочване на европейските средства; стандартизирането на 

критериите и мониторинга за обществените поръчки; по-задълбочено и прозрачно 

прогнозиране и планиране на капиталовата програма 

 

Подобряване на човешкия капитал: навременно идентифициране на риска от отпадане 

от образователната система; обновяването на учебните планове, така че придобитите 

знания и умения да отговарят по-адекватно на нуждите на икономиката; подобряване 

възможностите за учене през целия живот и други. 

Повишаване на продуктивността на частния сектор: Ключов механизъм за увеличение на 

производителността е пазарът да може ефективно да разпределя ресурсите от по-слабо 

продуктивните към по-високо продуктивните фирми;  

Изграждане на по-конкурентна институционална среда: по-стриктното следене за 

качественото възлагане и изпълнение на обществени поръчки; повишаване на 

стандартите на работа на държавните фирми; олекотяване на действащата 

нормативна уредба 

Прочетете повече на: https://ime.bg/bg/articles/bez-reformi-bylgariya-nikoga-nyama-da-

dostigne-srednite-dohodi-v-es/#ixzz7svdZm6H6  

https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/099050001172322623/p17633801baaa90c60b01e02c6d23fe30db?fbclid=IwAR3CN73MmLApUzdK8PTCrHACiku2k2CYNstsqqVchavUxrgG9On40xSz_rY
https://ime.bg/bg/articles/bez-reformi-bylgariya-nikoga-nyama-da-dostigne-srednite-dohodi-v-es/#ixzz7svdZm6H6
https://ime.bg/bg/articles/bez-reformi-bylgariya-nikoga-nyama-da-dostigne-srednite-dohodi-v-es/#ixzz7svdZm6H6


 

  

АКТУАЛНИ БИЗНЕС 
ПОКАЗАТЕЛИ И НОВИНИ 

Зимна икономическа прогноза за 2023 г.: Икономиката на ЕС ще избегне рецесията 

Почти една година след като Русия започна агресивната си война срещу Украйна, 

икономиката на ЕС влезе в 2023 г. на по-добра основа от прогнозираното през 

есента. Зимната междинна прогноза, публикувана на 13 февруари от Европейската 

комисия, повишава перспективите за растеж за тази година до 0,8% в ЕС и 0,9% в 

еврозоната. И двете области сега са настроени да избегнат техническата рецесия, 

която се очакваше за началото на годината. Прогнозата също така леко понижава 

прогнозите за инфлацията за ЕС както за 2023 г., така и за 2024 г. 

По-добра прогноза за икономиката на България, спрямо очакванията, които бяха 

изразени в разширения есенен доклад. 

В новата прогноза е записано, че ръстът на брутния вътрешен продукт (БВП) на 

страната ни през изминалата 2022 г. ще бъде 3,9 на сто, спрямо прогнозата за 

увеличение от 3,1 на сто, дадена през ноември. 

"Въпреки високата инфлация, икономическата активност продължи да се разширява 

през 2022 г., подкрепена от стабилен растеж на износа и от увеличения на заплатите 

и социалните трансфери (пенсии, обезщетения и др. - бел. ред.), които 

компенсираха нарастващите потребителски цени. Все пак растежът на частното 

потребление се забави през първата половина на годината, тъй като инфлацията 

набра скорост", посочват от ЕК. 

От ЕК очакват пътят на икономиката в очертания хоризонт да зависи до голяма степен 

от взаимодействието между развитието на заплатите и цените. Краткосрочните 

показатели и данните за инфлацията предполагат, че инфлацията ще намалява 

само постепенно през прогнозния хоризонт, тъй като по-високите цени на услугите 

ще се задържат. 

Повече информация: https://www.infobusiness.bcci.bg/zimna-ikonomicheska-

prognoza-za-2023-g-ikonomikata-na-es-shte-izbegne-retsesiyata-no-nasreshtnite-

vetrove-produljavat.html  

Colliers: Изнасянето на дейности към България подобрява шансовете да привлечем 

чужди инвестиции 

Според най-новия доклад на Colliers, наличните модерни индустриални и логистични 

площи в София, които отговарят на повишените критерии на наемателите, 

достигнаха 1,368,000 кв. м. към края на 2022 година. Това представлява увеличение с 

44,000 кв. м. или ръст от 3.3%, спрямо предходното полугодие. Модерните площи в 

активен строеж в София са над 176,600 кв. м. Около 108,000 кв. м. от тях са 

концентрирани в 4 големи проекта, като част от площите вече са отдадени под наем. 

Търсенето през втората половина на годината е разпределено по сектори, както 

следва: 53% от обема се дължи на компании в сектора на бързооборотните стоки, 

следвани от електронна търговия (13%), логистика и 3PL* (12%) и електроника (8%). 

Останалите 14% са в секторите производство, строителство, търговия, дистрибуция и 

фармация. В сравнение с предходни периоди, значително се е увеличило търсенето 

от търговци с бързооборотни стоки, които традиционно са с по-малък дял спрямо 

логистичните оператори. Усвоените площи през периода са почти 85,700 кв. м., а за 

цялата година – 145,100 кв. м. Това е с 80% повече спрямо предходната година и 

показва значителното оживление в търсенето в сектора. 

Позицията на Colliers, е че процесът по релокация на производства и изнасяне на 

дейност към България, вследствие на геополитическото напрежение, дава добър 

шанс на страната да привлече чужди инвестиции. За успешната кампания се 

изискват подкрепа от държавната администрация и адекватни фискални стимули. 

 

Повече информация: https://www.economy.bg/realestate/view/53935/Colliers-

Iznasyaneto-na-dejnosti-kym-Bylgariya-podobryava-shansovete-da-privlechem-

chuzhdi-investicii  

https://www.infobusiness.bcci.bg/zimna-ikonomicheska-prognoza-za-2023-g-ikonomikata-na-es-shte-izbegne-retsesiyata-no-nasreshtnite-vetrove-produljavat.html
https://www.infobusiness.bcci.bg/zimna-ikonomicheska-prognoza-za-2023-g-ikonomikata-na-es-shte-izbegne-retsesiyata-no-nasreshtnite-vetrove-produljavat.html
https://www.infobusiness.bcci.bg/zimna-ikonomicheska-prognoza-za-2023-g-ikonomikata-na-es-shte-izbegne-retsesiyata-no-nasreshtnite-vetrove-produljavat.html
https://www.economy.bg/realestate/view/53935/Colliers-Iznasyaneto-na-dejnosti-kym-Bylgariya-podobryava-shansovete-da-privlechem-chuzhdi-investicii
https://www.economy.bg/realestate/view/53935/Colliers-Iznasyaneto-na-dejnosti-kym-Bylgariya-podobryava-shansovete-da-privlechem-chuzhdi-investicii
https://www.economy.bg/realestate/view/53935/Colliers-Iznasyaneto-na-dejnosti-kym-Bylgariya-podobryava-shansovete-da-privlechem-chuzhdi-investicii


 

  ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 

BG-RRP-4.021 - Подкрепа за енергийно обновяване на 

сгради в сферата на производството, търговията и 

услугите 

Стартира набирането на предложения за изпълнение 

на инвестиции по процедура чрез подбор, като 

процедурата 
е в изпълнение на инвестиция C4.I1 „Подкрепа за обновяване на сградния фонд“ от 

Плана за възстановяване и устойчивост  

 

Допустими кандидати: 

• Търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите; 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. 

• Микро, малки, средни и големи предприятия, които са  регистрирани не по-късно от 

31.12.2019 г. и са реализирали определени нетни приходи от продажби за 2022-ра 

финансова година в зависимост от категорията на предприятието (Микропредприятие 

≥ 70 000 лева; Малко предприятие ≥ 150 000 лева; Средно предприятие ≥ 650 000 лева; 

Голямо предприятие ≥ 3 500 000 лева) 

Допустими обекти в рамките на процедурата са сгради в сферата на производството, 

търговията и услугите (включително сектор „Туризъм“), които са собственост на 

кандидата или са с учредено право на строеж в полза на кандидата. 

 

Допустими за финансиране дейности са: 

• Дейности за извършване на обследване за енергийна ефективност и 

сертифициране за ЕЕ – първоначално обследване за енергийна ефективност за 

целите на подаване на предложение по настоящата процедура; 

• дейности за изпълнение на СМР за прилагане на мерки за енергийна ефективност и 

мерки за оползотворяване на енергия от възобновяеми източници, ако са посочени в 

енергийното обследване, в т. ч. всички съпътстващи  СМР, необходими за изпълнение 

на мерките; 

• дейности за изготвяне на инвестиционен проект и оценка на съответствието му 

съгласно ЗУТ; 

• дейности за авторски надзор, съгласно ЗУТ; 

• дейности за строителен надзор, съгласно ЗУТ;  

• дейности, свързани с въвеждането на обектите в експлоатация; 

• Дейности за изготвяне на независима експертна оценка, изготвена от сертифициран 

енергиен одитор след приключване на дейностите по изпълнение на СМР – допустими 

само за ПИИ в режим на минимална помощ.  

 

Мерките за повишаване на енергийната ефективност ще се изпълняват въз основа на 

извършено обследване за енергийна ефективност на съответната сграда. 

Максимален размер на заявеното безвъзмездно финансиране на предприятие в 

лева:  Микропредприятия: 100 000,00 лв.; Mалки предприятия: 300 000,00 лв.; Средни 

предприятия: 500 000,00; Големи предприятия: 1 500 000,00 

 

Планираната продължителност на всяко ПИИ, включително дейностите, предвидени в 

него, не може да надвишава 24 месеца, но не по-късно от 30.06.2026г. включително. 

 

Крайният срок за прием на предложения е до 15 юни 2023 г., 17:30 ч. 

 

Повече информация:  

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/7037c9e4-0e51-4268-b8d5-

3bc1660dccb4  

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/7037c9e4-0e51-4268-b8d5-3bc1660dccb4
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/7037c9e4-0e51-4268-b8d5-3bc1660dccb4


 

  ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 

BG-RRP-3.006 - Изграждане на нови ВЕИ за собствено 

потребление в комбинация с локални съоръжения за 

съхранение на енергия в предприятията 

На 14.02.2022 бе отворена за кандидатстване 

процедурата за изграждане на нови ВЕИ от бизнеса. 

Целта на процедурата е предоставяне на безвъзмездни средства за изграждане на 

възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за собствено потребление, комбинирани с 

локални съоръжения за съхранение на енергия, с което да се насърчи прехода на 

частния сектор към екосъобразна дейност. 

 

Допустими кандидати: 

Допустими по настоящата процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на 

инвестиции от крайни получатели са само кандидати, които отговарят на следните 

критерии: 

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) Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г. 

3) Да са микро-, малки и средни предприятия, малки дружества със средна пазарна 

капитализация или дружества със средна пазарна капитализация 

4) Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2021 финансова година:, както 

следва:  

- за Микро предприятие: ≥ 80 000 лева 

- за Малко предприятие: ≥ 200 000 лева 

- за Средно предприятие: ≥ 800 000 лева 

- за Малко дружество със средна пазарна капитализация или дружество със средна 

пазарна капитализация: ≥ 3 000 000 лева 

5) Да са заявили подкрепа за основната си икономическа дейност съгласно 

Класификацията на икономическите дейности – КИД-2008 

 

Допустими за финансиране дейности са: 

Изграждане на нови фотоволтаични инсталации до 1 MW за производство на енергия 

от възобновяеми източници за собствено потребление в комбинация с локални 

съоръжения за съхранение на енергия (батерии). 

Категории разходи, допустими за финансиране: 

Разходи за изграждане на фотоволтаична система до 1 MW за собствено потребление 

в комбинация със съоръжения за локално съхранение на произведената енергия 

(батерии). В обхвата на допустимите разходи могат да се включат: разходи за 

придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА); разходи за придобиване на 

дълготрайни нематериални активи (ДНА); разходи за строително-монтажни работи на 

покрив/фасада на сграда или върху недвижим имот към нея; и разходи за 

консултантски услуги от инженерно-технически характер. Всички посочени разходи 

следва да са необходими и пряко свързани с изгражданите фотоволтаични системи в 

комбинация с батерии.ВАЖНО: Всички разходи по инвестицията следва да са 

извършени от един изпълнител (юридическо лице). 

Разходите за техническо въвеждане на инвестицията като работеща 

инсталация/система следва да са пряко свързани с нея и да осигуряват 

въвеждането/пускане в експлоатация на фотоволтаичната система до 1 МW за 

собствено потребление и съоръженията за локално съхранение на произведената 

енергия (батерии). 

 

Максимален интензитет на помощта:  45 - 50% (в зависимост от категорията на 

предприятието) 



 

 

  
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 

ПРОДЪЛЖЕНИЕ от стр. 5 -> BG-RRP-3.006 - Изграждане 

на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с 

локални съоръжения за съхранение на енергия в 

предприятията 

Минимален и максимален размер на безвъзмездното 

финансиране за конкретно  предложение за 

изпълнение  
на инвестиция: 

 

Минимален размер на безвъзмездното финансиране: 75 000 лева 

 

Максимален размер на безвъзмездното финансиране: 1  000 000 лева 

ВАЖНО: В допълнение, максималният размер на заявеното безвъзмездно 

финансиране  за индивидуално предложение за изпълнение на инвестиция НЕ 

следва да надвишава: 

- за микропредприятия: 90% от реализираните от кандидата средногодишни нетни 

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

- за малки предприятия: 60% от реализираните от кандидата средногодишни нетни 

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

- за средни предприятия: 25% от реализираните от кандидата средногодишни нетни 

приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.; 

- за малки дружества със средна пазарна капитализация и дружества със средна 

пазарна капитализация: 10% от реализираните от кандидата средногодишни нетни 

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

 

Минимален и максимален срок за изпълнение на предложението за изпълнение на 

инвестиция: Продължителността на всяко предложение за изпълнение на 

инвестиция не следва да надвишава 18 (осемнадесет) месеца, считано от датата 

на влизане в сила на договора за финансиране с крайния получател. 

 

Краен срок за подаване на предложенията за изпълнение на инвестиция: 16:30 

часа на 15.05.2023 г. 

 

Предложенията за изпълнение на инвестиция по настоящата процедура се подават 

по изцяло електронен път чрез ИСМ-ИСУН 2020, раздел НПВУ на следния интернет 

адрес:  

https://eumis2020.government.bg/bg/s/800c457d-e8be-4421-8ed9-

9e78d0a75c39/Procedure/Active  

 

Повече информация:  

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/10b9787c-b382-40f2-94b9-

1bd8b31f8799   

https://eumis2020.government.bg/bg/s/800c457d-e8be-4421-8ed9-9e78d0a75c39/Procedure/Active
https://eumis2020.government.bg/bg/s/800c457d-e8be-4421-8ed9-9e78d0a75c39/Procedure/Active
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/10b9787c-b382-40f2-94b9-1bd8b31f8799
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/10b9787c-b382-40f2-94b9-1bd8b31f8799


  

Предстоящ прием: BG-RRP-3.008 - Подкрепа за прехода 

към кръгова икономика в предприятията 

На 02.02.2023 бе обявена за обществено обсъждане 

процедура, целяща ускоряване на прехода към 

кръгова 

 

кръгова икономика  чрез предоставянето на безвъзмездни средства на предприятията 

от производствения сектор за въвеждане на кръгови модели  за използване на 

ресурсите и внедряване на неутрални по отношение на климата методи и технологии 

за производство и потребление на продуктите от дейността им. 

 

Допустими кандидати: 

 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. 

 Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г. 

 Да са микро, малки и средни предприятия или да са големи предприятия 

 Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2021 финансова година в 

зависимост от категорията на предприятието - кандидат, както следва: Микро 

предприятие ≥ 200 000 лева; Малко предприятие ≥ 600 000 лева; Средно 

предприятие ≥ 1 000 000 лева; Голямо предприятие ≥ 3 000 000 лева 

 Да са заявили подкрепа за икономическа дейност, която попада в сектор С 

„Преработваща промишленост” съгласно Класификацията на икономическите 

дейности – КИД-2008 

 основната им икономическа дейност или допълнителната дейност, за която е 

заявена подкрепа не попада в недопустимите сектори, посочени в т. 11.2 от 

Условията за кандидатстване 

 

Допустими за финансиране дейности са: 

Допустими по настоящата процедура са предложения за изпълнение на инвестиции, 

включващи следната дейност: 

I. Придобиване на нови технологии за въвеждане на кръгови модели в предприятията.  

Дейността следва да осигурява въвеждането на кръгови модели в едно или повече от 

следните направления: 

1) Предотвратяване  или намаляване образуването на отпадъци чрез внедряване на 

технологии за: подготовка за повторна употреба и преработка/рециклиране и/или 

други дейности по оползотворяване на отпадъците от производствената дейност (на 

кандидата и/или на партньора, в случай че предложението се изпълнява в 

партньорство) и влагането им като суровина в производствения процес (за 

производството на съществуващи и/или нови за предприятието продукти). 

2) Намаляване на използваните суровини (количеството суровини, влагани за 

производството на единица продукт и/или намаляване на видовете (броя) суровини, 

влагани в крайния продукт) чрез внедряване на технологии за: използване на 

алтернативни суровини, включително рециклирани суровини и материали, и/или; 

повишаване използването на рециклируеми суровини и материали, и/или; влагане на 

материали с биологичен произход (например заместване на синтетични материали 

или суровини на фосилна основа с такива с биологичен произход), и/или; заместване 

или намаляване на употребата на опасни вещества, влагани в произвежданите 

продукти чрез използването на алтернативни суровини. 

3) Ограничаване използването на опаковки от пластмаса и пластмасови продукти за 

еднократна употреба чрез внедряване на технологии за: 

- заместване на опаковките от пластмаса и пластмасовите продукти за еднократна 

употреба с алтернативни опаковки и продукти за многократна употреба , 

биоразградими, компостируеми, биобазирани опаковки и изделия, и/или 

- намаляване употребата на пластмаса като суровина, влагана в крайния/те продукт/и,  

и/или 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoPublicDiscussion/8010747a-1dd9-4f40-ba29-6b09870ac0e4


  

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 

ПРОДЪЛЖЕНИЕ от стр.7 -> Предстоящ прием: BG-RRP-

3.008 - Подкрепа за прехода към кръгова икономика в 

предприятията 

- осигуряване на съответствие на произвежданите 

опаковки и продукти с приложимите за тях изисквания, произтичащи от националното и 

европейско законодателство относно пластмасовите опаковки и пластмасови 

продукти за еднократна употреба. 

4) Производство на устойчиви продукти чрез внедряване на технологии, които 

осигуряват: 

- повторна или многократна употреба на съществуващи и/или нови за предприятието 

продукти, и/или повишаване на дълготрайността им, и/или  

- осигуряване на възможности за модернизация и поправка – ремонт/подмяна на 

повредени части и/или компоненти с оглед увеличаване на дълготрайността на 

употреба на продуктите, и/или 

- увеличаване на възможностите за рециклиране на продуктите след употребата им, 

включително на възможностите за разглобяване в края на жизнения цикъл с оглед 

улесняване на рециклирането или оползотворяването на отпадъците от продуктите 

след извеждането им от употреба. 

 

Категории разходи, допустими за финансиране: 

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

дълготрайни материални активи; 

2) Разходи за придобиване на специализиран софтуер за производствения процес, 

представляващ дълготраен нематериален актив. 

ВАЖНО: Допустими по процедурата са само разходите за придобиване на ДМА (т. 1) 

и ДНА (т. 2), пряко свързани и необходими за въвеждането на един или повече от 

кръговите модели, посочени в т. 13.1 „Допустими дейности“, подт. 1) до подт. 4) от 

Условията за кандидатстване, по-горе. 

 

Максималният интензитет (процент) на безвъзмездното финансиране при избран 

режим „регионална инвестиционна помощ“: Микро и малки предприятия: 50%; Средни 

предприятия: 50%; Големи предприятия: 30% 

 

Интензитет на безвъзмездното финансиране в случаите на избран режим 

„минимална помощ“ (de minimis): 

Микро, малки и средни предприятия: 50 %; Големи предприятия : 30%. 

 

Крайна дата за подаване на предложения и възражения: 02.03.2023 г. 23:59 ч. 

 

Индикативна дата на обявяване на процедурата 10.03.2023 г. 

Повече информация: 

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoPublicDiscussion/8010747a-1dd9-
4f40-ba29-6b09870ac0e4  

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoPublicDiscussion/8010747a-1dd9-4f40-ba29-6b09870ac0e4
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoPublicDiscussion/8010747a-1dd9-4f40-ba29-6b09870ac0e4


 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 

Стартира процедура BG-RRP-4.023 - подкрепа за 

устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден 

фонд -Етап I 

Настоящият първи етап предвижда интензитетът на БФП да е 

100% от допустимите разходи и набирането на проектни 

предложения да приключи на 31.05.2023 г.  

Основната цел на настоящата процедура за предоставяне на средства от МВУ е 

устойчиво енергийно обновяване на националния сграден фонд от жилищни сгради. 

Общият размер на средствата за тази процедура  (за етап 1) е в размер на 1 129 881 600 

лева с включен ДДС. 

Минималният размер на заявените средства по всеки индивидуален ПИИ е 50 000 лева. 

Максималният размер на заявените средства по всеки индивидуален ПИИ за сграда/ 

блок-секция не може да надхвърля 9 500 000 лева.  

 

Повече информация: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/dbc86350-
cccd-414a-a175-a1d440952525 

 

BG06RDNP001-19.728 - МИГ Свиленград Ареал, Мярка 4.1. 

Инвестиции в земеделски стопанства 

1. Преструктуриране и развитие на наличните материали мощности в стопанства; 2. 

Насърчаване въвеждането на нови технологии в производството и модернизация на 

физическия капитал; 3. Опазване на компонентите на околната среда; 4. Спазване 

стандартите на Европейския съюз /ЕС/ и подобряване на условията в земеделските 

стопанства; 5. Насърчаване на сътрудничеството между земеделските стопани. 

 

За подпомагане могат да кандидатстват: Земеделски производители /Физически и 

Юридически лица/: 1. Земеделски стопани ; 2. Признати групи производители или признати 

организации на производители на земеделски продукти или такива, одобрени за 

финансова помощ по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“ от 

ПРСР 2014 -2020 г.; 

 

Допустими дейности: 1. внедряване на нови продукти, процеси и технологии и обновяване 

на налични-те производствени материални и/или нематериални активи; 2. насърчаване на 

сътрудничеството с производителите и преработвателите на земеделски продукти;  3. 

опазване на компонентите на околната среда, включително с намаляване на вредните 

емисии и отпадъци;  4. повишаване на енергийната ефективност в земеделските 

стопанства; 

5. подобряване условията на труд, подобряване на хигиенните, ветеринарните, 

фитосанитарните, екологичните и други условия на производство; 6. подобряване 

качеството на произвежданите земеделски продукти;  7. осигуряване на възможностите за 

производство на биологични земеделски продукти. 

 

Период за прием: Първи краен срок за подаване на проектни предложения: 28 февруари 

2023 г. до 17.00 часа. Втори краен срок за подаване на проектни предложения при наличие 

на остатъчни средства след първи прием: 30 август 2023 г. до 17.00 часа 

 

Минимален размер на допустимите разходи за проект – 19 558 лева. 

Максимален размер на допустимите разходи за проект – 97 790,00 лева. 

 

Размер и интензитет на финансовата помощ: От 50% до 70% от допустимите разходи в 

зависимост от кандидата и проекта. 

 

Повече информация:  https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/9dba55ca-
fdcf-4b6e-9ff1-41a1b320b80a 

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/dbc86350-cccd-414a-a175-a1d440952525
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/dbc86350-cccd-414a-a175-a1d440952525
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/9dba55ca-fdcf-4b6e-9ff1-41a1b320b80a
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/9dba55ca-fdcf-4b6e-9ff1-41a1b320b80a


  

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 

Предстоящ прием:  процедура BG-RRP-4.026 - 

Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за 
домакинствата - Покана 1 

Целта на процедурата е да се увеличи използването на възобновяема енергия в крайното 

потребление на енергия в сектор домакинства чрез предоставяне на финансиране за 

закупуването на най-доброто оборудване за слънчеви инсталации за БГВ и фотоволтаични 

системи. 

Общият размер на безвъзмездното финансиране по процедурата е 80 млн. лв., като 

останалият финансов ресурс ще бъде допълнително разпределен до средата на 2023 г.   

Максимален размер на финансиране за предложение по: 

- Компонент 1: Закупуване на слънчеви инсталации за БГВ - до 100% от стойността на 

инсталацията, но не повече от 1 960.83 лв.; 

- Компонент 2: Закупуване на фотоволтаични системи до 10 kWp, включително със 

системите за съхранение на електрическа енергия - до 70% от стойността на системата, 

но не повече от 15 000 лв. 

 

Кандидатът трябва да отговаря на следните критерии: 

1) Да е физическо лице, български гражданин, гражданин на друга държава членка на 

Европейския съюз или гражданин на трета държава със статут на постоянно пребиваващ 

в Република България, обитаващ собствено еднофамилно жилище или собствено 

жилище в многофамилна сграда; 

2) Да е собственик на жилището, с което се кандидатства. 

3) Жилището трябва да е основно за Кандидата 

4) Жилището, с което се кандидатства, да се намира в регулационните граници на 

населеното място на територията на съответната община, да се ползва само за жилищни 

нужди и на адреса на жилището да няма регистриран в Търговския регистър търговец или 

регистрирано в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел юридическо лице; 

5) В случай че Кандидатът е собственик на жилище в многофамилна сграда - следва да 

има съгласието на етажната собственост (с мнозинство не по-малко от 67 на сто идеални 

части от общите части); 

6) В жилището се ползва неефективен източник на топлинна енергия (печка, котел, камина 

и др.) на твърдо гориво (дърва, въглища и др.) – към момента на подаване на 

предложението 

7) В жилището е потребявана електрическа енергия минимум 6 месеца преди обявяване 

на настоящата процедура или преди доставката, монтажа и пускането в експлоатация на 

инсталацията; 

8) Да има издадено разрешение за строеж за изграждането – не е ясно дали ще бъдат 

отразени в официалните Насоките за кандидатстване приетите промени в ЗУТ през 

януари, 2023 г. 

9) Да представи оферта за доставка и монтаж на инсталацията или системата, 

съдържаща или документи на доставената и монтирана инсталация или система 

10) Да е заплатил дължимите към момента на кандидатстването местни данъци и такси за 

недвижимия имот, в който ще се монтира инсталацията или системата. 

Проектът на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по 

процедурата е публикуван за обществено обсъждане в Информационната система за 

Механизма ИСУН 2020. 

Повече информация: 

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoPublicDiscussion/d5358ff6-70f3-49ba-

96f1-ce8790300fb2  

 

 

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoPublicDiscussion/d5358ff6-70f3-49ba-96f1-ce8790300fb2
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoPublicDiscussion/d5358ff6-70f3-49ba-96f1-ce8790300fb2
https://www.mig.government.bg/wp-content/uploads/2022/12/vei_ukui_za-obshtestveno_12.12.22.7z
https://www.mig.government.bg/wp-content/uploads/2022/12/vei_ukui_za-obshtestveno_12.12.22.7z
https://www.mig.government.bg/wp-content/uploads/2022/12/vei_ukui_za-obshtestveno_12.12.22.7z
https://www.mig.government.bg/wp-content/uploads/2022/12/vei_ukui_za-obshtestveno_12.12.22.7z


  

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 

 

BG06RDNP001-19.718 - "МИГ Харманли" - подмярка 6.4. 
"Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности" 

Мярката има следните специфични цели: 

1. разнообразяване към неземеделски дейности; 

2. насърчаване на предприемачеството на територията; 

3. насърчаване развитието на туризма на територията; 

4. развитие на „зелена икономика“ и иновации; 

5. създаване на възможности за заетост и повишаване на качеството на живот. 

 

По мярката се подпомагат проекти за инвестиции за създаване или развитие на 

неземеделски дейности. Подмярката ще се изпълнявана територията на МИГ Харманли. 

 

Допустими кандидати: 

1. Микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по 

Търговския закон или Закона за кооперациите; 

2. Земеделски производители (с икономически размер на стопанството над 2000 евро 

стандартен производствен обем); 

3. Физически лица, регистрирани по Закона за занаятите, които кандидатстват за 

инвестиция само за дейността, за която са регистрирани; 

 

Допустими дейности: 

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

туристически услуги); 

2. Производство или преработка на продукти, които не са включени в Приложение 1 от 

Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и 

материали); 

3. Развитие на услуги във всички сектори;  

4. Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено 

потребление; 

5. Развитие на занаяти и други неземеделски дейности. 

  

Бюджет на приема: 387 419,05 лев 

 

Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект: 

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ при интензитет 75% за 

дейности 

различни от туристически – 7 334,25 лева - (3 750,00 евро). 

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ при интензитет 5% за 

туристически дейности – 488,95 лева - (250,00 евро). 

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ при интензитет 75% за 

дейности 

различни от туристически – 102 679,50 лева - (52 500,00 евро). 

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ при интензитет 5% за 

туристически дейности – 6 845,30 лева - (3 500,00 евро). 

 

Процедурата за подбор на проектни предложения е с няколко срока за кандидатстване. 

Първи краен срок за подаване на проектни предложения - 05.03.2023г., 17:00 часа. Втори 

срок за подаване на проектни предложения - май - юли 2023г. Размерът на безвъзмездната 

финансова помощ по втори прием е неусвоения остатък от предходни приеми на 

проекти по подмярка 6.4. от СВОМР на МИГ Харманли. 

Повече информация: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/a98d40b6-

99c9-477f-ac09-7a7b149db771  

 

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/a98d40b6-99c9-477f-ac09-7a7b149db771
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/a98d40b6-99c9-477f-ac09-7a7b149db771


  

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 

 

BG06RDNP001-19.717 - "МИГ Харманли" - подмярка 4.1. 

"Инвестиции в земеделски стопанства" 

 

Мярката има следните специфични цели: 

• преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата; 

• насърчаване въвеждането на нови технологии в производството и модернизация на физическия 

капитал; 

• опазване на компонентите на околната среда; 

• спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване на условията в земеделските 

стопанства;. 

 

Обхват на подмярката: 

1. Внедряване на нови продукти, процеси и технологии и обновяване на наличните производствени 

материални и/или нематериални активи; или 

2. насърчаване на сътрудничеството с производителите и преработвателите на земеделски 

продукти; или 

3. опазване на компонентите на околната среда, включително с намаляване на вредните емисии 

и отпадъци; или 

4. повишаване на енергийната ефективност в земеделските стопанства; и/или 

5. подобряване условията на труд, подобряване на хигиенните, ветеринарните, фитосанитарните, 

екологичните и други условия на производство; или 

6. подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти; или 

7. осигуряване на възможностите за производство на биологични земеделски продукти. 

 

Допустими кандидати:  

- Физически и юридически лица (Да са регистрирани като земеделски производители по ЗПЗП; 

СПО (стандартен производствен обем) на стопанството е не по – малко от 8000 евро; 

Юридически лица доказват доход от земеделска дейност и/или участие и подпомагане по СЕПП 

/дохода се доказва с документи за последен приключил финансов период/;) 

- Групи на производители (Да са признати като организация на производители в съответствие с 

националното и/или европейското законодателство; Инвестициите да са свързани с основата 

земеделска дейност на членовете на организацията, която е основна и за организацията) 

 

Допустими дейности: 

1. Земеделски стопани за инвестиции в техните стопанства, пряко свързани с една или няколко от 

дейностите по първично селскостопанско производство и съхранение само на собствени 

земеделски продукти, както и подготовка на продукцията за продажба; 

2. Признати групи или организации на производители за инвестиции, които са от полза на цялата 

група или организация на производители и са свързани с основната земеделска дейност по 

производство и/или съхранение на земеделски продукти, произведени от техните членове, както 

и с подготовка на продукцията за продажба. 

 

Първи краен срок за подаване на проектни предложения - 05.03.2023 година, 17:00 часа 

 

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ – 4 889,50 лева - (2 500,00 евро). 

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ – 82 143,60 лева - (42 000,00 евро). 

 

Бюджет на приема: 148 193,39 лева. (Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 

148 193,39 лева, като сумата на БФП може да бъде увеличена при остатък на средства от 

предходни приеми на проекти по подмярка 4.1 от СВОМР на МИГ Харманли) 

 

Повече информация: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/ea1bcd48-22d6-458f-
92a3-5a60c46a1a95  

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/ea1bcd48-22d6-458f-92a3-5a60c46a1a95
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/ea1bcd48-22d6-458f-92a3-5a60c46a1a95


  

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 

 

BG06RDNP001-19.734 - МИГ Свиленград Ареал - Инвестиции в 

подкрепа на неземеделски дейности на територията на МИГ 

Свиленград Ареал 

Прилагането на подмярка 6.4 е в изпълнение на СВОМР на МИГ – устойчив икономически 

растеж на земеделския сектор чрез повишаване конкурентоспособността на малките и 

средни селски стопанства, подобряване ефективността на производството и реализация 

на продукцията им, въвеждане на иновации и разнообразяване в неземеделски дейности. 

  

Допустими кандидати: 

Земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или 

юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за 

вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите. 

Допустими са само кандидати със седалище и постоянен адрес или адрес на 

управление  на територията на МИГ „Свиленград Ареал“. 

 

Допустими дейности по процедурата: 

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

туристически услуги); 

2. Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от 

Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и 

материали); 

3. Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора 

с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и 

услуги базирани на ИТ и др.); 

4. Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено 

потребление; 

5. Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на 

посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности. 

 

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по мярката е: 225 590,49 лева 

Минимален размер на общите допустими разходи за един проект – 19 558 лева. 

Максимален размер на общите допустими разходи за един проект -  293 370 лева. 

 

Финансовата помощ не може да надвишава 75% от общите допустими разходи и при 

спазване на правилата за „минимална помощ“ при спазване на условията на Регламент 

(ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на 

членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de 

minimis. 

 

Интензитетът на подпомагане на проект за развитие на туризма (изграждане и 

обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги) не може да 

надвишава 5 на сто от общите допустими разходи. 

 

Краен срок: : 15.03.2023 г., 17.00 ч. 

 

При наличие на остатъчен ресурс по процедурата – втори срок е от 03.10.2023 до 06.11.2023 

г., 17.00 ч. 

 

 

Повече информация: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/71499429-

dea0-4452-8f68-debb117b79f2  
 

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/71499429-dea0-4452-8f68-debb117b79f2
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/71499429-dea0-4452-8f68-debb117b79f2


 

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 

Индикативен график за хода на процедурите по линия на Министерство на 

иновациите и растежа, насочени към представители на бизнеса: 

 

mailto:maritza@maritza.info
http://maritza.info/%d0%b7%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8/www.maritza.info

