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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.

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

▪ 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.

PwC България

Програми за безвъзмездно финансиране

Представената по-долу информация е на база индикативен вариант на процедурата и 

към датата на официалното й обявяване е възможно в нея да настъпят промени.

Възможности за безвъзмездно финансиране през 2022 г.

ИКТ решения и киберсигурност
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1. 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

2. 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:
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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: 

pwc.bg

© 2022 ПрайсуотърхаусКупърс България ЕООД. Всички права запазени. PwC се отнася до PwC мрежата и/или една или повече от нейните

компании, всяка от които е отделно юридическо лице. За допълнителна информация моля посетете www.pwc.com/structure.

Владимир Харизанов

Старши консултант

Публично финансиране

vladimir.h.harizanov@pwc.com
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