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Програма за 

икономическа

трансформация, 

ПВУ

Програма

„Конкурентоспособност

и иновации

в предприятията“ 

2021-2027, ПКИП 

Програма за научни

изследвания, иновации и 

дигитализация за 

интелигентна

трансформация 2021-2027 

(ПНИИДИТ)

Мерки за 

зелен 

преход



ИКТ решения и 

киберсигурност 

в МСП

30,6 млн. лева

Обявяване –

Октомври 
2022 г.

Изграждане на 

ВИ мощности със 

съоръжения за 

локално 

съхранение

200 млн. лева

1-во 

тримесечие 

2023

4-то 

тримесечие 

2022

Кръгова 

икономика

180 млн. лева

Целева група:

МСП от сектори, 
с изключение на 

сектор А, В, F, J62 

и J63, P и 

Социална дейност

Целева група:

МСП, small mid-

caps, mid-caps от 

всички сектори, с 

изключение на 

сектор А и D

Целева група:

МСП и големи 

предприятия от 

сектор C 

“Преработваща 

промишленост“



Гаранционен финансов инструмент за енергийна 

ефективност и възобновяема енергия

Целева група:

- МСП

- малки дружества със средна пазарна капитализация 

- Физически лица

Подкрепа за инвестиции в сектора за енергийна ефективност и 

възобновяема енергия, чрез широка гама  от финансови продукти 

(оборотни средства, вкл. револвиращи кредитни линии, 

инвестиционни заеми, лизинг)

Наличен ресурс: 146 687 250 лв.



*



1-во 
тримесечие 

2023

4-то 

тримесечие 

2022

2-ро 
тримесечие 

2023

Внедряване на 

иновации в 

предприятията

съгласно

тематичните

области на ИСИС 

2021-2027

293.37 млн.лв., от 

които 119,3 млн. лв. 

за зелени иновации. 

Целева група: 

МСП и small mid-caps

Подобряване на 

производствения 

капацитет на МСП 

117,5 млн. лв.

Целева група: 

МСП – семейни 

предприятия, 

предприятия от 

творческите 

индустрии и 

занаятите

Разработване на 

иновации в 

предприятията

съгласно

тематичните

области на ИСИС 

2021-2027

127 млн. лв., от 

които 29.3 млн. лв. 

за зелени иновации

Целева група:

МСП и small mid-caps,

вкл. в 

сътрудничество с 

голямо предприятие 



Дългови инструменти за 

енергийна ефективност и 

възобновяеми източници в 

комбинация с БФП

Целева група: МСП от всички сектори

Подкрепа за: 

- Изпълнение на мерки за енергийна 

ефективност в предприятията въз 

основа на препоръки от енергиен 

одит;

- Въвеждане и сертифициране на 

системи за енергиен мениджмънт и 

мониторинг и контрол на 

енергопотреблението; 

- Стимулиране на предприятията да 

ползват енергия, произведена от 

възобновяеми източници за собствено 

потребление.

Наличен ресурс: 260,6 млн. лв.

Дългови инструменти за 

кръгова икономика в комбинация с 

БФП

Целева група: МСП от всички сектори

Подкрепа за: 

- По-ефективно използване на 

ресурсите;

- Възможност за поправка, повторна 

употреба или рециклиране; 

- Подобряване управлението на 

отпадъците;

- Разработване на продукти с увеличена 

трайност

- Стимулиране на предприятията да 

ползват енергия, произведена от 

възобновяеми източници за собствено 

потребление.

Наличен ресурс: 304 млн. лв.





Мерки, които ще стартират при 

формалното одобрение на програмата от ЕК

Изграждане на 

национална мрежа 

от 12 цифрови и 

иновационни

хъбове

135.49 млн. лева

Целева група 

Предприятия, в 

т.ч. МСП

Развитие на 

Центровете за 

върхови

постижения и 

Центровете за 

компетентност

277.33 млн. лева

Целева група 

ЦВП, ЦК и 

ключови обекти от 

НПКНИ 

Ваучерна 

схема за МСП

49 млн. лева 

Целева група 

МСП, 

университети, 

научни 

организации и 

обектите от 

НПКНИ 
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