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Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
2007BG161PO003/2.1.1-01/2007  

„Технологична модернизация на предприятията”  

Краен срок за кандидатстване: 22 Януари 2008 год. 
 

І. Цел и приоритети 

Настоящата схема за безвъзмездна помощ цели модернизация на технологичното оборудване, 

свързано с разширяване дейността на предприятието и повишаване на 

конкурентноспособността му. 

ІІ. Размер на безвъзмездната помощ 

• Минималният размер на безвъзмездната помощ е 50 000 (петдесет хиляди) лева; 

• Максималният размер на безвъзмездната помощ е  2 000 000 (два милиона) лева; 

По всеки отделен проект в зависимост от профила на предприятието размерът на 
безвъзмездната помощ не може да надвишава следните параметри: 

 
Вид предприятие, 
съгласно ЗМСП1  

Оборот (нетни приходи от 
продажби) за 2006 г.  
(в хил.лева) 

Максимален размер на 
безвъзмездната помощ 
от общите допустими 
разходи на проекта 

Минимален размер 
на съфинансиране 
от страна на 
Бенефициента 
спрямо общите 
допустими разходи 

Микро (до 10 
работещи) >3900 55% 

 
45% 

Микро 2000 -3900 50% 50% 
Микро 500 - 1999 45% 55% 
Микро 200 - 499 40% 60% 
Малко (10 – 50 
работещи) >19500 40% 

60% 

Малко 8000 - 19500 35% 65% 
Малко 3901 - 7999 30% 70% 
Малко < 3900 25% 75% 
Средно (50 – 250 
работещи) 19501 - 97500 25% 

 
75% 

Средно  <=19500 20% 80% 

 

 
                                                 
1 Закон за малките и средните предприятия, в редакцията му към 17.10.2007 г. 
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ІІІ. Елементи на схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова  помощ 

Предоставяната по настоящата процедура безвъзмездна помощ има интегриран характер, като 

обхваща следните дейности: 

• Инвестиционна подкрепа – стимулиране на инвестициите, за разширяване на 

дейността на предприятията и диверсификация на произвежданите продукти с цел 

повишаване на конкурентноспособността им.  

• Консултантски услуги  - предоставяне на професионални съвети и консултации, пряко 

свързани с въвеждането на новите технологии и оборудване.  

Задължителен елемент в изпълнението на проектите се счита инвестиционната 
подкрепа. Кандидатите могат да подават проектни предложения за комбинация от инвестиции 

и консултации, или само за инвестиции.  

 

ІV. Изисквания към бенефициента 

1. Да е юридическо лице или едноличен търговец, регистриран по Търговския закон 

или Закона за кооперациите не по-късно от 31.12.2003 год.;  

2. Да е малко или средно предприятие (МСП) по смисъла на  чл.чл. 3-4 от Закона за 

малки и средни предприятия в редакцията на Закона от бр.53 на ДВ/30.06.2007 г.). 

3. Да развиват основната си дейност и/или дейността, за чието финансиране 

кандидатстват, в областта на преработвателната промишленост и/или сектора на 

услугите в следните сектори от Националния Класификатор на Икономическите 

Дейности (приет със заповед No РД – 07-242/13.12.2002 на председателя на 

Националния статистически институт, публ. ДВ  бр. 1 от 31.01.2003) – Приложение 

И, а именно: 

o Сектор D  - “Преработвателна промишленост”;  

o Сектор K – “Дейности в областта на компютърните технологии” – само по код на 

икономически дейности 72;   и 

4. Да имат годишен оборот (нетни приходи от продажби) за 2006 г., не по-малко от  

200 000 (двеста хиляди) лева.  
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Подкрепа по настоящата процедура за безвъзмездна помощ не може да получи кандидат, 
чиято основна дейност и/или дейността, за която кандидатства за подкрепа, е в някоя от 
следните области: 

• първично производство на земеделски продукти; 

• производство, обработка и/или маркетинг на продукти от Анекс I от Договора за 

създаване на ЕО и преработка на земеделски продукти от Анекс I  в неземеделски 

продукти; 

• производство, обработка и/или маркетинг на продукти наподобяващи или заместващи 

мляко и млечни продукти (соя, соеви продукти); 

• производство, обработка и/или маркетинг на продукти от корк; 

• рибарство и аквакултури, съгласно Регламент на Съвета №104/2000; 

• каменовъглена промишленост, съгласно Регламент на Съвета №1407/2002;  

• за дейности, свързани с износ за трети страни или държави-членки, по-конкретно – 

помощи, пряко свързани с изнасяните количества, със създаването и функционирането 

на дистрибуторски мрежи или с други текущи разходи по експортната дейност, или 

помощи, поставени в зависимост от използването на местни вместо вносни стоки;  

• Микропредприятия, осъществяващи стопанска дейност от неземеделски характер в 

селска община, съгласно списъка към Програмата за развитие на селските райони 2007 – 

2013 г. Списъкът на селските общини е приложен към настоящите Насоки (Приложение 

Е).  

• Микропредприятия - за преработка и/или маркетинг на горски продукти; 

 

ІV. Продължителност на проекта 

• Продължителността на един проект не може да надвишава 12 месеца. 

V. Краен срок за кандидатстване: 

22 Януари 2008 
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VІ. Допустими дейности  

Допустими по настоящата процедура са проекти, които имат за свой основен предмет 

осъществяването на инвестиции, насочени към една или повече от следните цели: 

• Стартиране от съществуващо предприятие на нов бизнес в друг отрасъл, допустим по 

настоящата процедура, в добавка към досегашния бизнес; 

• Разширяване на дейността на съществуващо предприятие;  

• Диверсификация на произвежданите продукти на съществуващо предприятие чрез 

добавяне на нови допълнителни продукти/услуги; 

• Фундаментална промяна на цялостния производствен процес в съществуващо 

предприятие. 

Допустими инвестиции   

Допустимите инвестиции по проекта трябва да са  свързани с: 

• Закупуване и въвеждане в експлоатация (доставка, монтиране и първоначално 

изпитване) на машини, съоръжения  и оборудване (дълготрайни материални активи);  

• Придобиване на дълготрайни нематериални активи (права по патенти, лицензи, „ноу-хау” 

или не патентовани технически познания; 

• Подобряване на функционалните характеристики на съществуващи сгради и 

производствени помещения чрез строително монтажни работи (СМР), водещо до 

повишаване на стойността на производствените помещения, когато това е 

непосредствено свързано с инвестициите по предходните точки и е необходимо за 

тяхното въвеждане в експлоатация, но в размер не повече от не повече от 10% от 

общите допустими разходи по проекта; 

• Закупуване на софтуерни приложения за управление на производствения процес и/или 

специализирани компютърни приложения за дизайн и разработване на продукти; 

• Закупуване на компютърно оборудване, нужно за работа с компютърни приложения, 

посочени по-горе (броят на закупеното компютърно оборудване не може да надхвърля 

броя на закупените компютърни приложения); 

По елемента, предоставящ инвестиционна подкрепа са недопустими следните дейности:  

• Закупуване на оборудване/машини, патенти, лицензи, и др., които не са пряко свързани с 

производствения процес или неговото управление;   
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• Закупуване на общо  компютърно оборудване и софтуер – за административни нужди на 

фирмата. В случаите на закупуване на компютърно оборудване/информационни системи, 

те трябва да са необходими за употребата на специализираните компютърни 

приложения;  

• Закупуване и/или доставка на ресурси за производство, имащи характер на стоково-

материални запаси (суровини, материали и/или полуобработени компоненти). 

Допустими консултантски услуги  

Всички консултантски услуги трябва да са пряко свързани с въвеждането на новите 

технологии, оборудване и съоръжения и/или планирането на продажбите, произтичащи от 
това. Не се допуска кандидатстване само за консултантски услуги, те трябва да са 

задължителна част от инвестиционния проект.  

Допустими са следните дейности за консултантски услуги:  

• Консултантски услуги, свързани с новите технологии, процеси, продукти/услуги в 

предприятието, в т.ч. разработване на бизнес и маркетингови стратегии, свързани с 

новите технологии, процеси, продукти/услуги.   

По елемента, предоставящ консултантска  подкрепа са недопустими за финансиране следните 

дейности:  

• Общи консултантски услуги, които не са свързани с инвестиционния компонент - 

ежедневни или повтарящи се и са свързани с обичайната дейност на предприятието 

(напр. изработване на общ бизнес план, счетоводни услуги, юридически,  посреднически 

услуги и други подобни)  

• Реклама на новите технологии, процеси, продукти/услуги – публикуване на обяви в 

периодичните издания, изработка и излъчване на рекламни спотове (радио и тв), 

изработка на рекламни материали.  

• Участие в семинари, работни срещи, изложби;  

• Спонсорирани индивидуални стипендии за учебни занимания или курсове за обучение; 

 

 По настоящата процедура за безвъзмездна помощ няма ограничения за произхода на 

придобиваните дълготрайни активи.   
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