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Цел на процедурата: Повишаване на ефективността на производствените

процеси, постигане на по-висока производителност, намаляване на

производствените разходи.

Допустими разходи:

▪ Закупуване на машини, съоръжения и оборудване

▪ Закупуване на специализиран софтуер

Процент на безвъзмездната помощ: 50%

Максимален размер на безвъзмездната помощ: 391 166 лв.

Допустими кандидати: микро, малки и средни предприятия от секторите

преработка, производство, издателска дейност, информационни технологии,

инженерна и научно изследователска дейност.

Очакван срок за обявяване на процедурата: третото тримесечие на 2022 г.

PwC България

Програми за безвъзмездно финансиране

Представената по-долу информация е на база индикативни варианти на 

процедурите и към датата на официалното им обявяване е възможно в нея 

да настъпят промени.

Възможности за безвъзмездно финансиране     

през 2022 г.

Технологична модернизация на предприятията
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ИКТ решения и киберсигурност

Цел на процедурата: Внедряване на цифрови технологии в предприятията и

въвеждане на мерки за осигуряване на киберсигурност.

Кой може да кандидатства: Микро, малки и средни предприятия от всички

сектори на икономиката.

Допустими разходи:

▪ Услуги за ИКТ и дигитален маркетинг

▪ Уеб-ИКТ услуги за платформи

▪ Уебсайтове, мобилни приложения и др.

▪ Придобиване на софтуер за оптимизиране на управленски, производствени и

логистични процеси

▪ Въвеждане на мерки за осигуряване на информационна и киберсигурност

▪ Закупуване на хардуер, необходим за работата на новите приложения и

софтуер

▪ Предоставяне на консултантски услуги за формиране на умения за работа и

прилагане на съвременни ИКТ

Максимален размер на безвъзмездната помощ: до 30 000 лв. под формата на

ваучери

Очакван срок за обявяване на процедурата: третото тримесечие на 2022 г.
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Програми за безвъзмездно финансиране
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Инсталиране на ВЕИ

Цел на процедурата: инсталиране в предприятията на системи за електрическа

енергия от възобновяеми източници за собствено потребление, в комбинация със

съоръжения за локално съхранение на произведената енергия.

Кой може да кандидатства: малки и средни предприятия от всички сектори.

Допустими разходи

▪ Изграждане/рехабилитация на инфраструктура (СМР)

▪ Закупуване на машини и съоръжения

▪ Придобиване на патенти, софтуер и др.

Процент на безвъзмездната помощ: 50%

Очакван срок за обявяване на процедурата: четвъртото тримесечие на 2022 г.
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Програми за безвъзмездно финансиране
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Повишаване на енергийната ефективност

Цел на процедурата: Устойчиво и енергийно ефективно обновяване на сгради,

използвани от предприятията.

Допустими разходи

▪ Извършване на енергийно обследване;

▪ Проектиране;

▪ Подмяна на съществуващи дограми с по-ефективни;

▪ Подобряване на топлинната изолация на външни ограждащи елементи;

▪ Подмяна на съществуващи отоплителни уреди с по-енергоефективни или

използването на отпадна топлина от технологични процеси;

▪ Използване на ВЕИ в сградите;

▪ Подмяна на системи за осветление с по-енергоефективни;

▪ Повишаване ефективността на системи за вентилация, климатизация и БГВ.

Процент на безвъзмездната помощ: 50%

Кой може да кандидатства: микро, малки, средни и големи предприятия от

всички сектори.

Очакван срок за обявяване на процедурата: четвъртото тримесечие на 2022 г.
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Програми за безвъзмездно финансиране
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Цел на процедурата: Оптимизация и внедряване на екологични решения и

технологии в производството, както и изграждане на капацитет за

по-ефективно управление, намаляване и преработка на генерираните отпадъци.

Кой може да кандидатства: микро, малки, средни и големи предприятия от

производствения и преработвателния сектор.

Допустими разходи

▪ Придобиване на машини, съоръжения и оборудване

▪ Консултантски услуги от инженерно-технически характер, изготвяне на анализ

на ресурсната и ефективност и въглеродната интензивност на предприятието

и възможните решения за подобряването им

▪ Придобиване на специализиран софтуер и компютърни приложения

Процент на безвъзмездната помощ: 50%

Максимален размер на безвъзмездната помощ: 1 000 000 лв.

Очакван срок за обявяване на процедурата: второто тримесечие на 2022 г.

Внедряване на екологосъобразни решения и технологии 

в дейността на предприятията

PwC България

Програми за безвъзмездно финансиране

ВАЖНО: При официалното обявяване на процедурите могат да настъпят

изменения в изискванията към кандидатите и условията за кандидатстване.
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1. Консултации за определяне на подходяща програма за безвъзмездно

финансиране

▪ Първоначално консултиране относно възможностите за финансиране на

Вашата идея – отворени и предстоящи програми, условия и изисквания,

потенциал за осъществяването й

▪ Определяне на най-подходящата програма за реализация на Вашата идея

▪ Оценка на възможността да бъде получено безвъзмездно финансиране

2. Изготвяне на проектно предложение

▪ Разработване на пълен пакет документи за кандидатстване – формуляр за

кандидатстване, бюджет, бизнес план и всички други документи, които се

изискват в зависимост от условията на конкретната процедура

▪ Окомплектоване и подаване на готовия пакет документи

▪ Съдействие при подаване на допълнителни документи по време на оценката

на проектното предложение

3. Управление на Вашия проект

▪ Подготовка на всички необходими документи за сключване на договор за

безвъзмездна финансова помощ

▪ Съдействие в процеса на сключване на договора

▪ Изготвяне на план за изпълнението на проекта

▪ Провеждане на тръжни процедури – изготвяне на необходимите документи,

съдействие при сключването на договорите с избраните изпълнители и

мониторинг на изпълнението им

▪ Разработване и подаване на междинни и финални отчети за изпълнението на

проекта

PwC може да Ви предложи следните услуги:

PwC България

Програми за безвъзмездно финансиране



PwC България | Данъчен бюлетин

април 2020

Орлин Хаджийски

Съдружник

Данъчни услуги

orlin.hadjiiski@pwc.com

Николай Илчев

Директор

Данъчни услуги

nikolay.ilchev@pwc.com

Консултантският ни екип притежава необходимия опит и познания да Ви 

съдейства при подготовката на изискуемите документи, кандидатстване и 

отчитане на помощта.

Контакти

Белослава Александрова

Старши консултант

Публично финансиране

beloslava.alexandrova@pwc.com

Вижте как може да Ви съдействаме 

Заявете безплатна консултация

Свържете се с нас: 
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Владимир Харизанов

Старши консултант

Публично финансиране

vladimir.h.harizanov@pwc.com
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