


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.
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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
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Растеж и 
иновации

Технологична 
модернизация 

Решения в областта на 
ИКТ и киберсигурността  

ФИ – Гаранционен 
инструмент за растеж 

ФИ – Дялови инструменти 
за иновации

ФИ – Дялови инструменти 
за растеж

Зелен преход и 
кръгова 

икономика

ВИ и съоръжения за локално 
съхранение 

Кръгова икономика

ФИ – Гаранционен инструмент 
за енергийна ефективност и 

възобновяема енергия

Инвестиции в 
климатичен 

неутралитет и 
цифрова 

трансформация 
ФИ – Дялови инструменти 

за климатичен 
неутралитет и цифрова 

трансформация



Технологична 

модернизация

260 млн. лева 

Приключи 
на

21.09.2022

ИКТ решения и 

киберсигурност 

в МСП

30,6 млн. лева

Приключи 
на

19.12.2022

Изграждане на 

ВИ мощности със 

съоръжения за 

локално 

съхранение

200 млн. лева

Обявена за 
обществено 
обсъждане 
02.02.2023

Преминало 
обществено 
обсъждане

Кръгова 

икономика

180 млн. лева

Целева група:

МСП от 

приоритетните 

икономически 

сектори съгласно 

НСМСП 21-27  

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“



260 млн. лв.

2539 (2432 в оценка)

633 841 469 лв.

Процедура BG-RRP-3.004 Технологична модернизация
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Процедура BG-RRP-3.004 Технологична модернизация
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Разпределение на подкрепени кандидати по Региони на 

планиране на ниво NUTS2 и по области в България по 

процедура 3.004 "Технологична модернизация"

Брой 

одобрени 

кандидати

Стойност на 

одобрената 

безвъзмездна 

финансова помощ 

(лева)

Югозападен регион 363 80,623,956.67 лв.

Област Благоевград 38 10,505,462.71 лв.

Област Кюстендил 14 4,317,145.04 лв.

Област Перник 7 1,203,845.00 лв.

Област София-град 262 47,715,274.64 лв.

София-област 42 16,882,229.28 лв.

Югоизточен регион 103 30,859,197.57 лв.

Област Бургас 32 9,157,978.52 лв.

Област Сливен 11 3,821,984.11 лв.

Област Стара Загора 54 16,155,979.34 лв.

Област Ямбол 6 1,723,255.60 лв.

Североизточен регион 101 23,333,526.94 лв.

Област Варна 47 10,782,700.26 лв.

Област Добрич 15 4,165,853.69 лв.

Област Търговище 14 3,618,026.25 лв.

Област Шумен 25 4,766,946.74 лв.

Северен Централен 112 31,550,948.30 лв.

Област Велико Търново 16 4,466,866.90 лв.

Област Габрово 30 7,947,782.82 лв.

Област Разград 8 3,161,980.75 лв.

Област Русе 49 13,045,110.21 лв.

Област Силистра 9 2,929,207.62 лв.

Северозападен 58 17,648,172.84 лв.

Област Видин 3 799,551.98 лв.

Област Враца 17 5,568,729.12 лв.

Област Ловеч 13 3,099,637.02 лв.

Област Монтана 10 3,425,111.71 лв.

Област Плевен 15 4,755,143.01 лв.

Южен Централен 216 71,205,956.47 лв.

Област Кърджали 10 3,545,112.84 лв.

Област Пазарджик 38 14,035,035.09 лв.

Област Пловдив 145 46,406,617.53 лв.

Област Смолян 8 2,714,815.47 лв.

Област Хасково 15 4,504,375.54 лв.

ОБЩО 953 255,221,758.79 лв.



Процедура BG-RRP-3.005 „Решения в областта на 
информационните и комуникационни технологии и 

киберсигурността в малките и средните предприятия”

➢ Общ бюджет по процедурата – 30,6 млн. лева

➢ Общ брой на подадените предложения – 7 687

➢ Общ размер на заявеното финансиране - 146 438 923 лева

➢ В процес е извършването на оценка на подадените 

предложенията в един етап - оценка за административна 

допустимост и оценка на качеството

➢ Приключване на оценката до края на месец февруари 2023 г.
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Изграждане на ВИ мощности 

със съоръжения за локално 

съхранение

Кръгова икономика

- Придобиване на активи за 

производство на енергия 

от възобновяеми 

източници (ВИ) за 

собствено потребление и 

системи за нейното 

съхранение;

- За собствено 

потребление. 

Придобиване на оборудване и 

специализиран софтуер за 

въвеждане на кръгови модели на 

производство и потребление, в 

т.ч.:

- Технологии за рециклиране и 

повторна употреба на отпадъци;

- Използване на алтернативни 

суровини, вкл. материали с 

биологичен произход; 

- Намаляване употребата на 

пластмасови опаковки и продукти 

за еднократна употреба;

- Проектиране и производство на 

устойчиви продукти (изделия за 

многократна употреба, с увеличени 

възможности за модернизация, 

поправка и рециклиране).



Една от планираните мерки по Програмата за икономическа трансформация в 

изпълнение на Националния план за възстановяване и устойчивост, с общ бюджет 

200 000 000 лева.

Процедурата е насочена към изграждането на нови възобновяеми енергийни

източници (фотоволтаични системи) до 1 MW за собствено потребление,

комбинирани с локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии), с което

се цели да се насърчи прехода на частния сектор към екосъобразна дейност.

BG-RRP-3.006 „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в 
комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в 

предприятията”

Процедурата бе обявена за обществено обсъждане завърши на 12.01.2023 г.

Размер на 

помощта

Минимален размер на помощта: 100 000 лева.

Максимален размер на помощта: 1 000 000 лева. 
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Микро, малки и средни предприятия, малки дружества със

средна пазарна капитализация (до 499 служители) и дружества

със средна пазарна капитализация (до 1500 служители);

Те могат да са от всички сектори на икономиката вкл. сектор

Туризъм;

(с изключение на сектори А, D, К, микро предприятия със

седалище на територията на селска община и изпълняващи

дейност на територията на селска община и др. под. на база

демаркация)

Допустими 

кандидати

Допустими 

разходи

Разходи за изграждане на фотоволтаична система до 1 MW за

собствено потребление в комбинация със съоръжения за

локално съхранение на произведената енергия (батерии), които

могат да включват: придобиване на дълготрайни материални

активи (ДМА); придобиване на дълготрайни нематериални

активи (ДНА); строително-монтажни работи на

покрив/фасада/прилежащ имот; и консултантски услуги от

инженерно-технически характер.

Всички посочени разходи следва да са необходими и пряко

свързани с изгражданите фотоволтаични системи в

комбинация с батерии.

BG-RRP-3.006 „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в 
комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в 

предприятията”
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Една от планираните мерки по Програмата за икономическа трансформация в 

изпълнение на Националния план за възстановяване и устойчивост, с общ бюджет 

180 000 000 лева.

Целта на процедурата е да допринесе за ускоряване на прехода към кръгова

икономика чрез предоставянето на безвъзмездни средства на предприятията от

производствения сектор за въвеждане на кръгови модели за използване на ресурсите и

внедряване на неутрални по отношение на климата методи и технологии за

производство и потребление на продуктите от дейността им.

BG-RRP-3.008 „Подкрепа за прехода към кръгова икономика в 
предприятията”

Процедурата бе обявена за обществено обсъждане завърши на 02.03.2023 г.

Размер на 

помощта

Минимален размер на помощта: 70 000 лева.

Максимален размер на помощта: 1 000 000 лева. 
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Процедурата е насочена към микро, малки, средни и големи

предприятия от сектор С „Преработваща промишленост“ съгласно

Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008), които

могат да кандидатстват самостоятелно или в партньорство.

Регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.

Допустими 

кандидати

Допустими 

разходи

1) Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване,

представляващи дълготрайни материални активи (ДМА);

2) Разходи за придобиване на специализиран софтуер за

производствения процес, представляващ дълготраен

нематериален активи (ДНА) – до 50% от заявените общодопустими

разходи от кандитдата/ партньора.

BG-RRP-3.008 „Подкрепа за прехода към кръгова икономика в 
предприятията”
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Партньори

• Партньорството не е задължително.

• Едно предприятие може да се партньор само по един проект.

• Трябва да отговаря на същите условия за допустимост по

процедурата, както кандидата.

• Може да заяви до 30% от бюджета.



Гаранционен финансов инструмент за растеж

Целева група:

- МСП

- малки дружества със средна пазарна капитализация 

Инструментът има за цел да подпомогне предприятията в 

достъпа им до кредитиране в периода на възстановяване след 

пандемията от Covid-19. Намаляване на обема на 

обезпеченията с покрития върху следните финансови продукти 

- оборотни средства, вкл. револвиращи кредитни линии, 

инвестиционни заеми, лизинг.

Наличен ресурс: 146 687 250 лв.



Дялови инструменти за растеж

Целева група:

- МСП

- малки дружества със средна пазарна капитализация 

Инструментите имат за цел да подпомогнат предприятията в 

България за по-бързо преодоляване на последствията от 

пандемията Covid-19. Могат да бъдат под формата на венчър и 

мецанин финансиране, както и рисков капитал за растеж. За нови 

и съществуващи финансови посредници.

Наличен ресурс: 146 687 250 лв.



Дялови инструменти за иновации

Целева група:

- МСП

- малки дружества със средна пазарна капитализация 

Инструментите имат за цел да подпомогнат предприятията в 

България да увеличат капацитета си за разработване и 

внедряване на иновации, както такива резултат от вътрешна 

развойна дейност, така и такива планирани за реализация чрез 

придобиване на интелектуална собственост. Общият търсен 

ефекто е ускоряване на прехода към икономика базирана на 

знанието. Могат да бъдат под формата на венчър и мецанин 

финансиране, както и рисков капитал за растеж. За нови и 

съществуващи финансови посредници

Наличен ресурс: 146 687 250 лв.



Обявяване –

Октомври 
2022 г.

1-во 

тримесечие 

2023

4-то 

тримесечие 

2022

Кръгова 

икономика

180 млн. леваГаранционен 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.



Обявяване –

Октомври 
2022 г.

4-то 

тримесечие 

2022

Кръгова 

икономика

180 млн. лева

Дялови инструменти за инвестиции в климатичен неутралитет и 

цифрова трансформация 

Целева група:

- МСП

- малки и средни дружества със средна пазарна капитализация 

- Дружества със специално предназначение

Този прозорец ще е насочен основно към създаването на 

инфраструктурни активи (възобновяеми източници, биомаса, 

съхранение, инфраструктура за презареждане на електрически 

превозни средства, водород), цифрова инфраструктура (ИКТ, 

оптична инфраструктура, центрове за данни, 5G), градско 

възстановяване, енергийна ефективност и социална 

инфраструктура.

Наличен ресурс: 58 674 900 лв.



Процедура за директно предоставяне на средства на иновативни МСП, 

получили знака за качество „Печат за върхови постижения“

1-во тримесечие 

2023

Целева група: иновативни МСП, получили „Печат за 

върхови постижения“ от конкурсите по Рамковите 

програми „Хоризонт 2020“ и „Хоризонт Европа“ на 

Европейския иновационен съвет

Общо финансиране:

118 560 000 лева





ПКИП
2.93 млрд. 

лева
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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



2-ро 
тримесечие 

2023

1-во 

тримесечие 

2023

3-то 
тримесечие 

2023

Подобряване на 

производствения 

капацитет на МСП 

117,5 млн. лв.

Целева група: 

МСП – семейни 

предприятия, 

предприятия от 

творческите 

индустрии и 

занаятите

Внедряване на 

иновации в 

предприятията 

съгласно 

тематичните 

области на ИСИС 

2021-2027

293.37 млн.лв.

Целева група: 

МСП и small mid-caps

Разработване на 

иновации в 

предприятията

съгласно

тематичните

области на ИСИС 

2021-2027

127 млн. лв. 

Целева група:

МСП и small mid-caps,

вкл. в 

сътрудничество с 

голямо предприятие 



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

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



СЦ (ii) Усвояване на 

ползите от цифровизация 

на гражданите, 

дружествата, 

изследователските 

организации и публични 

органи

Целева група: МСП от всички 

сектори

Дялови инструменти 

комбинирани с БФП

Гаранционни финансови 

инструменти комбинирани с 

БФП (в две операции 52 млн. 

лв)

Наличен ресурс: 

379.8 млн. лв.

СЦ (i) Развитие и 

засилване на капацитета 

за научни изследвания и 

иновации и на 

въвеждането на 

модерни технологии

Целева група: МСП от 

всички сектори

Дялов инструмент 

„Иновации в 

предприятията“

Дългов ФИ за рисково 

финансиране за иновации

Наличен ресурс: 

132 млн. лв.

СЦ (iv) Насърчаване на 

устойчивия растеж и 

конкурентоспособността 

на МСП и създаване на 

работни места, 

включително чрез про 

изводствени инвестиции

Целева група: МСП от всички 

сектори

Дялови инструменти

Дългов финансов инструмент 

Наличен ресурс: 

287 млн. лв.



Дългови инструменти за 

енергийна ефективност и 

възобновяеми източници в 

комбинация с БФП

Целева група: МСП и големи предприятия 

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. 

(48.1 млн. лв БФП)

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 

(58.3 млн. лв БФП).





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



1-во и 4-то тримесечие на 2023

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 



Началото на 2024 г.

Фонд за технологичен трансфер

117.35 млн. лева

Цел на този продукт е да инвестира в диверсифициран 
портфейл от предприятия, насочени към предоставяне на 

подкрепа на Трансфера на технологии, Иновациите и 
Иновационните дейности в България.

Възможност за комбинирана подкрепа на БФП и финансови 
инструменти в една операция 



www.mig.gov.bg

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