НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ,
Компонент „Интелигентна индустрия“
Програма за икономическа трансформация
Процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции
„ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ“ 2022г.
ЦЕЛ
Целта е да се повиши ефективността на производствените процеси, да се постигне повисока 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.
ОБЩ БЮДЖЕТ
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 260 000 000 лева
Микро предприятия

Малки предприятия

Средни предприятия

45 500 000 лева

102 700 000 лева

111 800 000 лева

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТИТЕ 12 месеца
ИНТЕНЗИТЕТ НА ПОМОЩТА:
Минимален
размер
на
Максимален размер на заявеното
заявеното
безвъзмездно
финансиране на предприятие
финансиране на предприятие
Микро предприятия: 180 000лева
35 000 лева
Mалки предприятия: 350 000 лева

безвъзмездно

Средни предприятия: 700 000 лева
Максималният размер на заявеното безвъзмездно финансиране за индивидуално
предложение за изпълнение на инвестиция не следва да надвишава:
Микро предприятие
Малко предриятие
Средно предприятие
100% от реализираните
нетни приходи от продажби
общо за 2019 г., 2020 г. и
2021 г.

60% от реализираните
нетни приходи от продажби
общо за 2019 г., 2020 г. и
2021 г.
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25% от реализираните нетни
приходи от продажби общо за
2019 г., 2020 г. и
2021 г.

МАКСИМАЛЕН ИНТЕНЗИТЕТ НА ПОМОЩТА :
Приложимият режим на държавна/минимална помощ (de minimis), е един от
следните:
1) „Регионална инвестиционна помощ“ съгласно чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) №
651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 година

Максимален интензитет Максимален интензитет на помощта
Категория на
на помощта за дейности
за дейности
предприятието
1
извън ЮЗР (NUTS-2)
в ЮЗР (NUTS-2)

Микро и малки
предприятия

50 %

Средни
предприятия

50 %

София град (столица): 40%
София област: 50%
Област Благоевград: 50%
Област Перник: 40%
Област Кюстендил: 45%
София град (столица): 30%
София област: 50%
Област Благоевград: 50%
Област Перник: 30%
Област Кюстендил: 35%

2) „Минимална помощ“ (de minimis) съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 на
Комисията от 18 декември 2013 г.

Категория на предприятието
Микро, малки и средни предприятия

Максимален интензитет на помощта
50 %

Комбинирането на двата режима на помощ в рамките на едно предложение за
изпълнение на инвестиция е недопустимо.
ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ
 Юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския
закон или Закона за кооперациите.
 Кандидати, които към датата на кандидатстване отговарят на изискванията за
микро, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни
предприятия.
 Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.
 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:

1

Съгласно Класификация на териториалните единици за статистически цели в България.

+359 898 771 022 ● +359 894 503 414
office@firstconsulting.bg ● www.firstconsulting.bg

Категория на предприятието
Микропредприятие
Малко предприятие
Средно предприятие

Нетни приходи от продажби2
≥ 210 000 лева
≥ 750 000 лева
≥ 3 000 000 лева

 Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2021-ва финансова година в
зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:
Категория на предприятието

Нетни приходи от продажби3

Микропредприятие
Малко предприятие
Средно предприятие

≥ 52 000 лева
≥ 187 000 лева
≥ 750 000 лева

 Кандидатите следва да развиват своята основна икономическа дейност в сектор C
„Преработваща промишленост” съгласно Класификацията на икономическите
дейности (КИД-2008).
 Да са заявили подкрепа за код на икономическа дейност, попадащ в определените
национални и регионални приоритетни сектори съгласно НСМСП 2021-2027.
ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ
Придобиване на нови технологии с акцент върху цифровизацията на
производствените процеси с оглед на разширяване на производствения капацитет
и/или разнообразяване на предлаганите продукти/услуги.
Всеки отделен придобит актив (ДМА или ДНА) задължително ще доведе кумулативно
до:
- цифровизацията на производствените процеси;
И
- „разширяване на производствения капацитет“ и/или „разнообразяване на
предлаганите продукти/услуги“.
*Инвестицията следва да се поддържа в региона получател от страна на крайния
получател най-малко три години след изпълнението на предложението за изпълнение на
инвестиция.
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;
Отчет за приходите и разходите за 2018 г., 2019 г. и 2020 г., сбора от стойностите по ред „Нетни приходи от
продажби“ от приходната част на отчетите за трите години (код на реда 15100, колона 1).
3
Отчет за приходите и разходите за 2018 г., 2019 г. и 2020 г., сбора от стойностите по ред „Нетни приходи от
продажби“ от приходната част на отчетите за трите години (код на реда 15100, колона 1).
2
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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.
РЕД ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Оценката на предложенията за изпълнение на инвестиция включва:
Етап 1: Оценка на административното съответствие и допустимостта;
Етап 2: Техническа и финансова оценка.
НАЧИН НА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Подаването на предложението за изпълнение на инвестиция по настоящата процедура се
извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за
кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез ИСМ
единствено с използването на валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП) издаден
от доставчик на квалифицирани електронни удостоверителни услуги по смисъла на чл.
3, параграф 20) от Регламент (ЕС) № 910/2014, чрез модула „Е-кандидатстване“.
СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЕТАП КАНДИДАТСТВАНЕ
1. Изрично пълномощно за подаване на предложението за изпълнение на
инвестиция – попълнено по образец (Приложение 1)
2. Декларация при кандидатстване – попълнена по образец (Приложение 2).
3. Декларация за държавни/минимални помощи – попълнена по образец
(Приложение 3).
4. Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и
средните предприятия – попълнена по образец (Приложение 4).
5. Техническа спецификация на предвидените за закупуване ДМА и ДНА –
попълнена по образец (Приложение 5)
6. Оферта за всяка отделна инвестиция на кандидата в активи (ДМА и ДНА), с
предложена цена.
7. Счетоводна политика на кандидата, изготвена съгласно приложимите
счетоводни стандарти, съдържаща информация за определения от дружеството
стойностен праг на същественост на ДМА и ДНА (ако е приложимо)4.
8. В случаите когато кандидатът е заявил наличие на международно признати
стандарти: БДС EN 62264, БДС EN ISO 9001, БДС EN ISO 14001, ISO/IEC
27001, БДС EN ISO 50001, EMAS
КРАЕН СРОК НА КАНДИДАТСТВАНЕ
Крайният срок за подаване на предложения за изпълнение на инвестиция е 16:30 часа на
21.09.2022г.

Вместо Счетоводната политика кандидатите може да приложат поясненията към Годишния финансов отчет,
ако същите съдържат информация за стойностния праг на същественост на ДМА и ДНА.
4
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ДОПУСТИМ КИД – 2008
Национални приоритетни икономически дейности:
Код по КИД Икономическа дейност
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:
Код по КИД Икономическа дейност
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

+359 898 771 022 ● +359 894 503 414
office@firstconsulting.bg ● www.firstconsulting.bg

