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Допустими кандидати ли сте? 
 

ОТГОВОРЪТ Е ДА, АКО СТЕ: 

- Предприятие, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, 

независимо от големината си – МСП или големи предприятия 

- Имате минимум три приключени финансови години (2016, 2017 и 2018 г.) 

Какво финансиране може да получите? 
Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) – 100,000 лв. 

Максималният размер на БФП зависи от големината на предприятието и от режима на 

държавна помощ 

- Микро и малки предприятия – 500,000 лв. (наличен ресурс па процедурата за 

този тип предприятия 54,763,240 лв.) 

- Средни предприятия – 750,000 лв. (наличен ресурс па процедурата за този тип 

предприятия 43,028,260 лв.)  

- Големи предприятия – 1,000,000 лв. ( наличен ресурс па процедурата за този тип 

предприятия 19,558,300 лв.)  

Това, което вероятно ви интересува най-много е какъв е процентът на финансиране 

от страна на програмата!  

Той зависи от големината на предприятието, регионът, в който ще се осъществява 

проекта, типа на държавната помощ и дейностите.  Представяме ви вариантите, от които 

може да изберете най-подходящия за вас по-долу в текста, след описанието на 

допустимите дейностите и свързаните с тях разходи – по този начин ще ви бъде много 

по-лесно да разберете как работи програмата.  

Кои са допустимите дейности, свързаните с тях разходи и 

режима на държавна помощ, по която могат да се финансират? 
 

Елемент А „Инвестиции“ – ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН!!!!  

• Внедряване на продуктова иновация (стока или услуга) или иновация в бизнес 

процесите, насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги, 

посредством придобиване на машини, съоръжения и оборудване – разходи за 

придобиване на машини, съоръжения, оборудване, представляващи дълготрайни 

материални активи (ДМА 

• Внедряване на продуктова иновация (стока или услуга) или иновация в бизнес 

процесите, насочена към производство на стоки и предоставяне на, посредством 

придобиване на специализиран софтуер (вкл. разработване), патенти, лицензи, „ноу 



хау” и др. – разходи за Придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА) – 

специализиран софтуер (вкл. разработване), патенти, лицензи, „ноу хау” и др. 

Разходите за специализиран софтуер (независимо един или повече), включително 

лицензии за софтуер не трябва да надвишават 200 000 лв. 

ВАЖНО: На етап кандидатстване и за целите на бюджета, представяте две независими 

оферти за ВСЕКИ актив!  

РЕЖИМ НА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ и % СЪФИНАНСИРАНЕ ОТ ПРОГРАМАТА 

По този компонент може да избирате от два приложими режима, като в зависимост от 

избора ви, % на финансиране, както и сумата на БФП, която може да получите са 

различни.   

1) В режим „Регионална инвестиционна помощ“  

Категория на предприятието 
Максимален интензитет на 

помощта за дейности 
извън ЮЗР  

Максимален интензитет на 
помощта за дейности 

в ЮЗР  

Микро и малки предприятия 70 % 45 % 

Средни предприятия 60 % 35 % 

Големи предприятия 50 % 25 % 

 

При този режим, може да кандидатствате за максималните стойности на БФП, описани 

по-горе в текста.  

НО, ВНИМАВАЙТЕ! ПРОЕКТЪТ ВИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТРЯБВА ДА ИМА КАТО СВОЙ 

ОСНОВЕН ПРЕДМЕТ ЕДНА ОТ СЛЕДНИТЕ ПЪРВОНАЧАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ: 

I. Създаване на нов стопански обект, или 

II. Разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект, или 

III. Диверсификацията на продукцията на стопански обект с продукти, които не са 

били произвеждани до момента в стопанския обект, или 

IV. Основна промяна в целия производствен процес на съществуващ стопански 

обект 

 

2) В режим “Минимална помощ (де минимис)“ 

За всеки тип предприятия и независимо от локацията, % на съфинансиране от 

програмата е 70%!  

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ, която може да получите е 

до 391,116 лв., в случай че през последните 3 години не сте получавали друго 

финансиране, което е категоризирано като минимална помощ. Ако сте получавали 

подобно финансиране, то трябва да го приспаднете от максималния размер и така ще 



получите сумата, която може да планирате. За да проверите това, посетете регистъра на 

минималните помощи на: http://minimis.minfin.bg 

 

Елемент  Б „Услуги“ – НЕЗАДЪЛЖИТЕЛЕН  
Консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите. 

Консултантски услуги в подкрепа на иновациите и разходи, свързани с тях: 

- консултиране, подпомагане и обучение в областта на трансфера на знания и 

свързаните с тях разходи  

- консултиране, подпомагане и обучение в областта на придобиването, защитата 

и експлоатацията на нематериални активи – допустими разходи до 20,000 лв. – 

по договори за възлагане, граждански договори и пр. (НЕ ВКЛЮЧВАТ разходи за 

получаване, валидиране и защита на патенти и други нематериални активи, 

като например разходи за такси за заявяване и регистрация на патент, 

полезен модел или промишлен дизайн)  

Помощните услуги в подкрепа на иновациите и разходи, свързани с тях:  

- осигуряване на бази данни с цел разработване на по-ефективни продукти, 

процеси или услуги – разходи за такси за ползване на бази данни и/или 

абонамент и пр.  

- осигуряване на библиотеки с цел разработване на по-ефективни продукти, 

процеси или услуги – такси за ползване на библиотеки и/или абонамент 

- осигуряване на пазарни проучвания с цел разработване на по-ефективни 

продукти, процеси или услуги – външни услуги (възлагане/ граждански договор) 

– до 15,000 лв.  

- осигуряване на лаборатории, с цел разработване на по-ефективни продукти, 

процеси или услуги – не наемане на лаборатории, а ползване на услугите им! - 

разходи за външни услуги за провеждане на изследвания, измервания, 

изпитвания и пр.  

- осигуряване на етикети за качество с цел разработване на по-ефективни 

продукти, процеси или услуги - такси и разходи за външни услуги за придобиване 

на етикети за качество за внедряваната по проекта иновация и пр. 

- изпитване и сертифициране с цел разработване на по-ефективни продукти, 

процеси или услуги - такси и разходи за външни услуги за изпитване и 

сертификация на съответната иновация, респективно получаване на продуктово 

съответствие за иновативния продукт, в съответствие с приложимите стандарти 

и др. п.  

РЕЖИМ НА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ и % СЪФИНАНСИРАНЕ ОТ ПРОГРАМАТА 

- Ако сте МСП - „Консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите в 

полза на МСП“ – програмата финансира до 70% от допустимите разходи 

- Ако сте голямо предприятие – минимална помощ (де минимис)  - програмата 

финансира до 70% от допустимите разходи.  

http://minimis.minfin.bg/


Възможни комбинации и финансиране 
 

ПРЕДПРИЯТИЕТО ВИ Е МСП 
ВАРИАНТ 1 

Компонент А – задължителен, инвестиционен, режим „Регионална инвестиционна 

помощ“ 

Компонент Б – незадължителен, консултантски, режим  „Консултантски и помощни 

услуги в подкрепа на иновациите в полза на МСП“ 

Максималната стойност на БФП за двата компонента може да бъде 500,000 лв. (ако сте 

микро и малко предприятие) или 750,000 лв. (ако сте средно предприятие). 

% на финансиране – в зависимост от големината на предприятието и региона, в който 

ще се осъществи проекта (вж. по-горе), като по Компонент 2 винаги е 70%.  

ВАРИАНТ 2 - ПРЕПОРЪЧВАНИЯТ ОТ НАС ВАРИАНТ ЗА МСП 

Компонент 1 – задължителен, инвестиционен, режим „Минимална помощ (де-

минимис)“  

Компонент 2 – незадължителен, консултантски, режим „Консултантски и помощни 

услуги в подкрепа на иновациите в полза на МСП“  

Максималната възможна стойност на проекта ви може да бъде: до 391,116 лв. 

(Компонент 1) плюс 391,116 лв. (Компонент 2), или бихте могли да достигнете 

максимума на БФП за микро и малки (500,000 лв.) и за средни предприятия (750,000 

лв.), без да е необходимо да прилагате режим регионална инвестиционна помощ.   

Процент на съфинансиране от програмата при този вариант – 70%.  

ВАЖНО!!! Това е вариантът, при който през последните 3 години не сте получавали 

финансиране в режим де-минимис или в режим консултантски и помощни услуги за 

подкрепа на иновациите в полза на МСП! В противен случай, стойността на проекта 

ви ще зависи от вече полученото предходно финансиране, което трябва да бъде 

приспаднато от максималната допустима сума!  

 

ПРЕДПРИЯТИЕТО ВИ Е ГОЛЯМО 
 

ВАРИАНТ 1 

Компонент А – задължителен, инвестиционен, режим „Регионална инвестиционна 

помощ“ 

Компонент Б – незадължителен, консултантски, режим  „Консултантски и помощни 

услуги в подкрепа на иновациите в полза на МСП“ 



Максималната стойност на БФП за двата компонента може да бъде 1,000,000 лв.  

% на финансиране  зависи от региона, в който ще се осъществява проектът ви (вж. по-

горе), като по Компонент 2 винаги е 70%.   

ВАРИАНТ 2  

Компонент 1 – задължителен, инвестиционен, режим „Минимална помощ (де-

минимис)“  

Компонент 2 – незадължителен, консултантски, режим „Минимална помощ (де-

минимис)“  

Максималната възможна стойност на проекта ви може да бъде: до 391,116 лв. 

(Компонент 1 и Компонент 2). 

ВАЖНО!!! Това е вариантът, при който през последните 3 години не сте получавали 

финансиране в режим де-минимис! В противен случай, стойността на проекта ви ще 

зависи от вече полученото предходно финансиране, което трябва да бъде 

приспаднато от максималната допустима сума!  

% на финансиране от програмата – 70%.  

Какви трябва да са проектите ви, за да са допустими за 

финансиране? 
 

Задължително трябва да водят до внедряване на продуктова иновация (стока или 

услуга) или до внедряване на иновация в бизнес процесите, насочена към производство 

на стоки и предоставяне на услуги.  

Допълнително,  изпълнението на проекта може да води и до внедряване на иновация в 

бизнес процесите, насочена към: разпространение и логистика и/или маркетинг и 

продажби, и/или информационни и комуникационни системи, единствено когато тя е 

допълваща.  

ВНИМАНИЕ!!!  

На етап изпълнение ще трябва ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да докажете, че сте внедрили 

иновацията, описана в проекта ви, в противен случай – ще връщате предоставеното ви 

финансиране с лихвите!  

Иновациите, трябва да попадат в обхвата на следните приоритетни направления:  

- Информатика и ИКТ: 

- Мехатроника и чисти технологии: 

- Индустрия за здравословен живот и био-технологии 

- Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии 



ВАЖНО! Иновацията, която внедрявате трябва да е или собствена разработка, или 

интелектуалните права върху нея могат да бъдат придобити от трети лица, като 

придобиването трябва да е факт към датата на кандидатстване.  

Продължителност на проектите – до 18 месеца.  

Как се кандидатства? 
Само по електронен път, в ИСУН. Проектното предложение се подписва с квалифициран 

електронен подпис. Ако предприятието ви и/или вие като представляващ нямате такъв, 

то може да упълномощите трета страна да подаде проекта от ваше име.  

При кандидатстване прилагате много документи, описани детайлно в Насоките за 

кандидатстване, за които ние също ще ви информираме и ще ви помогнем да 

подготвите, ако се свържете с нас на office@idein.eu или ни се обадите на тел. 082/ 

831183. Нашият професионален екип ще бъде до вас през целия процес на подготовка 

на един качествен и успешен проект! 

И за финал 
И за финал, малко изчисления за това, което вероятно също жизнено ви интересува – 

колко проекта ще имат шанс да получат финансиране.  

Вариантите са много, но ние сме изчислили няколко възможни сценария – вижте ги в 

таблицата по-долу: 

 

Тип предприятие  Бр. проекти 

Микро и малки предприятия     

 Планиран бюджет: 54763240   

Минимален размер на БФП: 100000   

Максимален размер на БФП: 500000   

При макс. стойност на БФП: 500000.00 110 

При осреднена стойност на БФП от: 400000.00 137 
В случай, че  

- 50% от проектите кандидатстват в режим de minimis, без 
консултантски компонент 391160.00  70 

- 50% от проектите кандидатстват за максималния размер на БФП   56 

Общо   126 

Средни предприятия     

Планиран бюджет: 43028260   

Минимален размер на БФП: 100000   

Максимален размер на БФП: 750000   

При макс. стойност на БФП: 750000.00 57 

При осреднена стойност на БФП от: 550000.00 78 

В случай, че 
- 50% от проектите кандидатстват в режим de minimis, без 

консултантски компонент 391160.00 55 

mailto:office@idein.eu


- 50% от проектите кандидатстват за максималния размер на БФП   29 

Общо   84 

Големи предприятия     

Планиран бюджет: 19558300   

Минимален размер на БФП: 100000   

Максимален размер на БФП: 1000000   

При макс. стойност на БФП: 
1000000.0

0 19 

При осреднена стойност на БФП от: 850000.00 23 
В случай, че 

- 50% от проектите кандидатстват в режим de minimis, без 
консултантски компонент 391160.00 25 

- 50% от проектите кандидатстват за максималния размер на БФП   10 

Общо   35 

 

Според нашата оценка, шанс за финансиране имат 120 проекта, подадени от микро и 

малки предприятия, 70 проекта, подадени от средни предприятия и 23 проекта, 

подадени от големи предприятия.  

Екипът ни извършва БЕЗПЛАТНО предварителна оценка на капацитета на 

предприятието ви, според критериите за оценка на процедурата и икономическите ви 

показатели, както и БЕЗПЛАТНА консултация доколко идеята ви е подходяща за 

финансиране по настоящата процедура.  

Пишете ни на office@idein.eu или просто ни се обадете на 082/831183 или на 0887/ 

227774.  

mailto:office@idein.eu
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