


Министерство на
иновациите и растежа
6 956.15 млрд. лева

Програма 

„Конкурентоспособност 

и иновации 

в предприятията“ 

2021-2027, ПКИП 

2 932,95 млн. лв.

Програма за научни 

изследвания, 

иновации и дигитализация 

за интелигентна 

трансформация 

2021-2027 г.,

ПНИИДИТ

2 138, 59 млн. лв.

Програма за  развитие 

на индустриални зони

и паркове 

AttractInvestBG, ПВУ

416,5 млн. лв. 

Програма за икономическа 

трансформация, ПВУ

1 349, 55 млн. лв.

Програма за 

ускоряване на икономическото 

възстановяване и 

трансформация чрез наука и 

иновации, ПВУ

118,56 млн. лв.



1

2

3

ИНВЕСТИЦИИ В
КЛИМАТИЧЕН

НЕУТРАЛИТЕТ И
ЦИФРОВА

ТРАНСФОРМАЦИЯ
4.35%

РАСТЕЖ И
ИНОВАЦИИ
54.14%

ЗЕЛЕН ПРЕХОД И
КРЪГОВА

ИКОНОМИКА
39.03%

ПИТ
1 349.55 

млрд. лева



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“



ИКТ решения и 

киберсигурност в МСП

Изграждане на ВИ 

мощности със 

съоръжения за 

локално 

съхранение

Кръгова икономика

Въвеждане на: 

- ИКТ услуги;

- решения за дигитален 

маркетинг;

- платформи, 

уебсайтове и мобилни 

приложения;

- решения за 

оптимизиране на 

управленски, 

производствени и 

логистични процеси; 

- решения за осигуряване 

на киберсигурност.

Придобиване на 

активи за 

производство на 

енергия от 

възобновяеми 

източници (ВИ) за 

собствено 

потребление и 

системи за 

нейното 

съхранение 

- Закупуване на оборудване 

и специализиран софтуер за 

безотпадно производство, 

оползотворяване и 

рециклиране на отпадъци 

от производството; 

- Консултантски услуги 

от инженерно-технически 

характер, анализи и 

изготвяне на решения по 

отношение на ресурсната 

ефективност/ 

въглеродната 

интензивност на 

предприятието.



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.



*



ПКИП
2.93 млрд. 

лева

5

1

2

3

4

НИРД и иновации в 

предприятията 

(30,31 %)

Дигитализация в 

предприятията 

(13,95 %)

Енергийна 

ефективност в 

предприятията 

(6,97 %)

Растеж и 

конкурентоспособност

(17,54 %) 

Преход към кръгова 

икономика (31,21 %)

www.free-ppt-templates-download.com



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 



Внедряване на 

иновации в 

предприятията 

съгласно тематичните 

области на ИСИС 

2021-2027

Подкрепа за въвеждане 

на продуктови 

иновации или иновации 

в бизнес процеси, вкл. 

маркетингови и 

организационни 

иновации, както и в 

областта чисти 

технологии, кръгова и 

ресурсоефективна

икономика

Подобряване на 

производствения 

капацитет на 

семейни 

предприятия, 

предприятия от 

творческите 

индустрии и 

занаятите 

Придобиване на 

машини, 

съоръжения, 

оборудване и 

софтуер, свързани с 

подобряване на 

производствените 

процеси

Разработване на 

иновации в 

предприятията 

съгласно тематичните 

области на ИСИС 

2021-2027

Подкрепа за вътрешна 

за предприятието (in-

house) развойна 

дейност/иновации, вкл. 

в областта чисти 

технологии, кръгова и 

ресурсоефективна

икономика



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.





ПНИИДИТ
2.14 млрд. 

лева

5

1

2

3

4

Капацитет за научни 

изследвания и 

иновации

(19.37%)

Дигитализация в 

публичния сектор и 

в полза на 

обществото
(29.7%)

Европейска 

интеграция и 

интернационализация 

(21.6%)

Трансфер на 

технологии и 

комерсиализация
(25.09%)

Повишаване на 

капацитета в 

областите на 

интелигентна 

специализация

(1.89%)

www.free-ppt-templates-download.com



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 



www.mig.gov.bg

http://www.mig.government.bg/

