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ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ПЛОВДИВ 

➢ Предоставяни услуги:
• Информационни
• Комуникационни
• Експертни
• Логистични

➢ Приоритети:
- Представяне на възможности за финансиране чрез ЕСИФ
- Представяне на добри практики и научени уроци
- Представяне кохезионната политика на ЕС и 

програмирането на следващия програмен период 2021 
– 2027г. 







Рамка за изпълнение на ваучерна схема за подобряване
използването на информационните и комуникационни

технологии (ИКТ) по проект на ИАНМСП

Стойност на ваучерите е: 5 000 лв. до 20 000 лева без ДДС 
Допустими кандидати: МСП които развиват своята основна
икономическа дейност в една от групите дейности, определени в 
Националната стратегия за насърчаване на МСП 2014-2020 като
високотехнологични, средно високотехнологични, 
нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени
производства или интензивни на знание услуги. 

Дейностите по проекта са с максимална продължителност
9 месеца след датата на издаване на ваучера.



Допустими дейности: разработване и въвеждане на решения и 
платформи за електронна търговия, базирани на ИКТ бизнес
решения, разработване и въвеждане на уеб дизайн, 
разработване и въвеждане на опростени мобилни/таблет
приложения, разработване или интегриране на приложения и 
системи за бизнес софтуер, консултантски услуги за формиране
на умения за работа и прилагане на съвременни ИКТ и други, 
които са предложени от избраните доставчици.
ИАНМСП извършва оценка за допустимост на получените
формуляри в срок от максимум 20 работни дни след датата на
постъпване. 

Оценката се извършва по реда на постъпване на формулярите за
участие съгласно принципа „първи по ред, първи по право“. 
Съставя се списък на първите максимум 500 фирми, които
отговарят на критериите за допустимост според времето на
постъпване на формуляра. 



Размер на кредита – от 5000 лв. до 48 895 лв.,  срок на погасяване до 10 
години и гратисен период по главницата до 2 години
Какво се финансира: Придобиване на ДМА, ДНА и краткотрайни активи за 
развитие или разширяване на дейността на предприятието /самонаетото лице 
или покриване на др. разходи, свързани с основната стопанска дейност, 
работен капитал , специфично и професионално обучение на работниците .
Ползватели: Стартиращи предприятия, стартиращи предприятия на лица от 
уязвими групи (безработни повече от 6 м., лица с увреждания и младежи до 
29г.), социални предприятия (стартиращи и съществуващи)
Предимства: Конкурентен лихвен процент на микрокредитите към крайните
получатели – 2,9 – 7,2 %, занижени условия за покритие с обезпечение, 
дългосрочност до 10 години, достъп до финансиране на потребители, които
досега не са имали достъп до банков кредит

Микрокредити по ОП РЧР чрез Първа
инвестиционна банк, СиС Кредит АД и 
Микрофонд АД

http://esf.bg/informacija-za-otpuskaneto-na-mikrokrediti-po-oprchr/


Подкрепа за устойчив бизнес

Максимален размер на БФП: до 5 000 лв.

Очакван брой бенефициенти: 1170 микропредприятия/самонаети
С настоящата процедура се цели да се предостави подкрепа чрез 
достъп до бизнес услуги за развитие на предприятия (вкл. 
самонаети лица). Тя ще подпомогне крайните получатели на 
предвидените финансови инструменти по ОПРЧР и ще осигури
последваща подкрепа за стартирани предприятия по операции на 
ОПРЧР 2014-2020 или Закона за насърчаване на заетостта, с цел 
укрепване на дейността им, по-добро управление и създаване на 
предпоставки за успешно и устойчиво бизнес развитие. 
Краен срок за прием на заявления: 30 септември 2020г.



Допустими дейности:
1. Услуги в областта на бизнес стратегиите; 
2. Услуги в областта на продажбите; 
3. Маркетинг услуги във връзка с конкретни продукти/услуги на 
предприятието; 
4. Правни (юридически) услуги; 
5. Услуги в сферата на финансовото управление и контрол; 
6. Мениджмънт услуги; 
7. Услуги по управление на човешки ресурси; 
8. Услуги в сферата на информационните технологии; 
9. Посещение/я и/или участие в търговски изложения/панаири. 

Продължителност на проектите - до 12 месеца



Допустими кандидати:
- Предприятия и самонаети лица, участници в проекти по 
операция „Подкрепа за предприемачество“ на ОПРЧР 2014 –
2020; 
- Микропредприятия, самонаети лица и социални предприятия, 
получили финансиране чрез финансов механизъм по ОПРЧР 
2014 – 2020; 

- Социални предприятия, финансирани по операция „Развитие 
на социалното предприемачество“ на ОПРЧР 2014 – 2020; 

- Микро-предприятия и самонаети лица, стартирали собствена
стопанска дейност като безработни лица с одобрен бизнес-
проект и получили еднократна парична сума вместо парично
обезщетение за безработица по ЗНЗ; 



Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

Модернизиране на физическите активи на земеделски стопанства в 
сектор „Животновъдство“
Допустими дейности: Строителство или обновяване на сгради и на 
друга недвижима собственост; закупуване и инсталиране на нови 
машини, съоръжения и оборудване; закупуване на земя и сгради; 
закупуване на специализирани земеделски транспортни средства ; 
разходи за достигане на съответствие с международно признати 
стандарти; разходи за софтуер; и др. 
Финансиране: 50% от размера на проект 15 000 – 500 000 евро
Очакван прием: март – април 2020г.



Подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична 
подпрограма за развитие на малките стопанства “

Модернизиране на физическите активи на малките земеделски 
стопанства /6 000 – 7999 евро СПО/
Допустими дейности: 
Изграждане, придобиване и подобряване на недвижимо имущество; 
Закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване; 
Общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни
проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски 
услуги и др. 
Финансиране: 60 - 80% от размера на проект 1 250 – 25 000 евро
Очакван прием: април – май 2020г.



Подмярка 4.3 „Инвестиции в инфраструктура “

Възстановяването на инфраструктурата за напояване чрез 
реконструкция и модернизацията.
Допустими дейности: 
Инвестиции в напоителни системи използвани само за 
селскостопански цели извън земеделските стопанства, включващи:
•Ремонт/реконструкция/рехабилитация на напоителни инсталации и 
напоителна инфраструктура;
•Закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване за 
напояване, измерване и мониторинг, както и свързани с подобряване 
на енергийната ефективност и опазване на околната среда;
Финансиране: до 100% от размера на проект 15  000 – 1 500 000 евро
Очакван прием: февруари – април 2020г.



Подмярка 6.3 Стартова помощ за развитието на малки стопанства
Дейности за развитие на малки земеделски стопанства /сектор 
Животновъдство/
Допустими кандидати: физически лица, земеделски стопани, ЕООД 
/под СПО 8000 евро и минимум 33% от приходи от земеделие/
Критерии за подбор:
- Имат регистрирани животновъдни обекти и отглеждат едри и 
дребни преживни животни, свине, зайци, птици и пчели;
- Производствата им са в секторите плодове, зеленчуци, както и за 
етерично-маслени култури;
- Земеделското стопанство е разположено в планински район
- Стопанства преминали към биологично производство на 
земеделски продукти и храни
Финансиране: левова равностойност на 15 000 евро
Очакван прием на проектите: май – юни 2019г.



Цели на програмата:
А.1.Увеличаване на обработваемата площ в земеделското 
стопанство с минимум 20% спрямо датата на кандидатстване и/или
А.2.Увеличаване на броя на отглежданите животни (поне един вид от 
тях) в земеделското стопанство с минимум 20% спрямо датата на 
кандидатстване и/или
А.3. увеличаване на икономическия размер на стопанството с 
минимум 2000 евро измерен в Стандартен производствен обем;
Б. Достигане на съответствие със Стандартите на Общността по 
отношение на ветеринарните и фитосанитарните изисквания, 
хуманното отношение към животните, опазването на околната среда, 
хигиената, сигурността и безопасните условия на труд.
Допълнително: производствена програма, финасов план и участие в 
обучителен курс по мярка 1. 



Подмярка 6.4.2 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности 
по Тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства “

Разширяване дейностите на земеделските стопанства /2 000 до 7 999 
евро /с неземеделски такива за повишаване на тяхната устойчивост.
Допустими дейности: 
-Занаятчийство; Преработка и маркетинг на земеделски продукти, 
които не се подпомагат по подмярка 4.2.2 ; Производство и 
преработка на неземеделски стоки и материали; Предоставяне на 
услуги (грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни 
услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и 
услуги базирани на ИТ и др.); развитието на технологиите в областта 
на „зелената икономика“, вкл. енергия от ВЕИ за собствено 
потребление.
Финансиране: 85% от размера на проект 5  000 – 70 000 евро
Очакван прием: март – април 2020г.



Програма РА14 „Предприемачество в сферата на културата, 
културното наследство и културното сътрудничество“

Сфери на подкрепа: Управление, опазване и консервация на 
културно наследство, Дигитализация, Културно предприемачество, 
Развитие на публики и Международно културно сътрудничество и 
обмен
Резултат 1.2 – Дигитализация на културно-историческо наследство
Резултат 1.1 – Подобрено управление на културно наследство
Малка грантова схема – Подобрена информираност за изкуствата и 
културата на етническите и културните малцинства 

Допустими кандидати: публични и местни власти, държавни музеи, 
галерии, библиотеки, културни организации

Размер на проект: 50 000 – 400 000 Евро   
Очакван прием – първа половина 2020г.



Програма РА14 „Предприемачество в сферата на културата, 
културното наследство и културното сътрудничество“

Сфери на подкрепа: Управление, опазване и консервация на 
културно наследство, Дигитализация, Културно предприемачество, 
Развитие на публики и Международно културно сътрудничество и 
обмен
Резултат 1.2 – Дигитализация на културно-историческо наследство
Резултат 1.1 – Подобрено управление на културно наследство
Малка грантова схема – Подобрена информираност за изкуствата и 
културата на етническите и културните малцинства 

Допустими кандидати: публични и местни власти, държавни музеи, 
галерии, библиотеки, културни организации

Размер на проект: 50 000 – 400 000 Евро   
Очакван прием – първа половина 2020г.



Транснационални партньорства
Основни цели:
Трансфер и въвеждане на социални иновации, добри практики, 
партньорски подходи към намиране на решения за общи проблеми, 
изграждане на специфични умения за партньорство и др., в сферите 
на:
- пазара на труда, социалното включване, здравеопазването, 
- равните възможности и недискриминацията, условията на труд 
- изграждането на административен капацитет.

Допустими кандидати: фирми, юридически лица със стопанска и 
нестопанска цел, университети, общини, държавни институции, …
Продължителност на проектите: до 12 месеца
Финансиране до 100%: 50 000 – 150 000 лева
Краен срок: 15 май 2020г.



Транснационални партньорства

Чуждестранните партньори самостоятелно осигуряват средства за 
своето участие в проекта в рамките на дейностите и/или части от 
дейностите, в които участват. 

Резултати от предни два подобни конкурса:
http://2020.eufunds.bg/bg/4/0/Project/Search?Prior=mTArt%2BP1dZU
%3D&Proc=%2Fhxenq922jg%3D&showRes=True

http://2020.eufunds.bg/bg/4/0/Project/Search?Prior=mTArt%2BP1dZU
%3D&Proc=4eIHKu3Owsk%3D&showRes=True

https://ec.europa.eu/esf/transnationality/partners-search - платформа 
за партньорства по тези проекти

http://2020.eufunds.bg/bg/4/0/Project/Search?Prior=mTArt%2BP1dZU%3D&Proc=/hxenq922jg%3D&showRes=True
http://2020.eufunds.bg/bg/4/0/Project/Search?Prior=mTArt%2BP1dZU%3D&Proc=4eIHKu3Owsk%3D&showRes=True
https://ec.europa.eu/esf/transnationality/partners-search


Община Пловдив – финансиране на проекти в културата

Компонент 1 – „Фестивали и значими събития“– обхваща 
организирането и провеждането на значими фестивали, биеналета, 
панаири на изкуствата, отделни в събития в различните видове 
изкуства, социализация на културно историческото наследство, 
неформално образование в сферата на културата, стимулиране на 
иновативни практики и експериментални форми и др. 
еквивалентни прояви, които се реализират на територията на 
Община Пловдив, предназначени са за местното население и 
допринасят за запазване на идентичността на града и утвърждаване 
на Пловдив като културна столица и творчески град. Подкрепените 
събития се индивидуализират в Календара на културните събития 
на града.



„Развитие на туристически атракции“ по ОП „Региони в растеж“ 

«Първият проект „Реставрация и адаптация на синагога – Видин в 
туристически обект „Културен център „Жул Паскин“ бе одобрен през
юни 2019г. …»
1.Светът на траките - община Казанлък
2.Перперикон - храм на боговете и дом на цивилизациите - община 
Кърджали
3.Античният град Диоклецианопол (гр. Хисаря) – перлата на 
провинция Тракия на балнеолечението в римската империя -
община Хисаря
4.Кремиковският манастир – Духовният център на Софийската Света 
гора - Манастир „Свети Великомъченик Георги Победоносец“
Общият размер за БФП е 98 530 686,39 лева, с краен срок за 
подаване на проектни предложения – 31 декември 2021 г.



„Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи 
предприятия“ по ОПИК

Цел на процедурата:
Внедряване на продуктова иновация (стока или услуга) или 
иновация в бизнес процесите, насочена към производство на стоки 
и предоставяне на услуги, съгласно тематичните области на 
Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС). 
Иновация е нов или подобрен продукт или процес (или 
комбинация от двете), който значително се различава от 
предишните продукти или процеси на предприятието и който е 
предоставен на потенциални потребители (продукт) или е въведен 
в употреба от предприятието (процес). 
Продължителност на проектите: до 18 месеца
Краен срок за входиране: 30.04.2020г.



„Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи 
предприятия“ по ОПИК

Финансиране за Южен централен район по режим Регионална 
инвестиционна помощ:

70% за микро и малки предприятия: 100 000 – 500 000 лв.
60% за средни предприятия: 100 000 - 750 000лв.
50% за големи предприятия: 100 000 – 1 000 000лв.

70% финансиране на проекти по режим „Минимална помощ“
Елемент А „Инвестиции“ (задължителен)
- Разходи за придобиване на машини, съоръжения, оборудване, 

представляващи дълготрайни материални активи, 
- Разходи за придобиване на ДНА – специализиран софтуер (вкл. 

разработване), патенти, лицензи, „ноу хау” и др., 
Елемент Б „Услуги“ 



„Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи 
предприятия“ по ОПИК

ИСИС определя следните четири тематични области:
- ИКТ и информатика; 
- мехатроника и чисти технологии; 
- индустрия за здравословен живот и биотехнологии; 
- нови технологии в креативните и рекреативните индустрии. 
Допълнителни приоритети: 
- внедряване на еко-иновации
- внедряване на иновации в бизнес процесите, насочени към: 
разпространение и логистика и/или маркетинг и продажби, и/или 
информационни и комуникационни системи 

Прием на проекти: предстоящо – втора половина на 2020г.



Фонд "Условия на труд"

ФОНД "Условия на труд" е създаден на основание ЗЗБУТ, със задача 
да финансира дейности и мероприятия за подобряване на 
условията на труд, в съответствие с действащото законодателство
на Република България по програма приета от Националния съвет
по условия на труд. Финансират се проекти с национално, 
отраслово, браншово и регионално значение.

Финансиране: 30% от размера на проект до 330 000 лева
Прием на проекти: начало на 2020г.



Агенция за хората с увреждания /АХУ/ 
Конкурс за финансиране на проекти за започване и развитие на 

самостоятелна стопанска дейност на хора с увреждания.

Участници в конкурса могат да бъдат физически лица с 50 и над 50 % 
трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане.
Следва се Методика за финансиране на проекти за започване и 
развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с 
увреждания.
Максимален размер на субсидията е до 20 000 лева.
Краен срок за подаване на проекти: 17.30 часа на 28.02.2020 година

/13.07.2020 година
Конкурс за проекти за стимулиране на заетостта на хора с трайни

увреждания в специализирана работна среда
До 80 000лв, краен срок: 06.07.2020 год .



Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 
10а от Закона за хазарта

Създаване на условия за изграждане на социално отговорно 
поведение чрез насърчаване на здравословен начин на живот, 
превенция на агресия и различни форми на зависимости сред 
младите хора.
Дейности:
инф. кампании, публични събития, обучения, масови прояви със 
спортен характер, популяризиране на спорта, привличане на голям 
брой младежи и др. дейности за: 
насърчаване на здравословен начин на живот; превенция на 
различни форми на зависимости; и превенция на агресията сред 
младите хора 

Ориентировъчен краен срок – 15 март 2020г.



Мерки за борба с последствията от извънредното
положение/икономическа криза

- Процедура «Съвместни дейности на социалните партньори» по 
ОПРЧР - … близо 7 000 безработни ще бъдат включени в обучения по 
проекти на социалните партньори

- STRENGTHENING MEDIA AND ADDRESSING SOCIAL CLEAVAGES IN 
BULGARIA DURING THE CORONAVIRUS
Финансиране – 5 000 – 25 000 долара, до 20 юли 2020г., за български 
НПО

- Фонд Активни граждани стартира нова мярка за преодоляване на 
ефектите от COVID-19

Финансиране до 10 000 Евро, до 10 септември 2020г.



Мерки за борба с последствията от извънредното
положение/икономическа криза

- Програмата за безлихвени кредити на Българската банка за
развитие - подпомогане служителите в неплатен отпуск и 
самоосигуряващите се лица, с прекъсната дейност вследствие на
пандемията от COVID-19. Заемите са до 4 500 лева, погасяване – до 
5г., кандидатстване – до края на 2020г. 

- ИАНМСП – подкрепа за бизнеса за участие в Международен
технически панаир, 14-19 септември 2020, гр. Пловдив, прием на 
заявления – до 03 юли 2020г.

- Акселераторската програма на фонд Innovation Capital
https://www.innovationcapital.bg/accelerator

https://www.innovationcapital.bg/accelerator


„Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на 
икономическите последствия от пандемията COVID-19"

- Общ бюджет  - 200 млн. лв.
- Най-голям бюджет е предвиден за сектор „Преработваща

промишленост“ – 72.5 млн. лв., следван от сектор „Търговия; ремонт 
на автомобили и мотоциклети“ – 34.6 млн. лв. и сектор 
„Строителство“ – 21.3 млн. лв.
- Минималният размер на сумата, която предприятие може да 

получи, остава 30 хил. лв., а максималната е до 150 хил. лв.  /и не 
повече от 3% от оборота на фирмата съгласно Годишната данъчна
декларация за 2019 г.
- Прагът на оборота, който компаниите трябва да са имали за 2019 г. е 
1 млн. лв.



Благодаря за вниманието!

Областен информационен център – Пловдив
гр. Пловдив, ул. „Авксентий Велешки“ № 1

Тел.: 032/ 262 000

oic@plovdiv.bg
www.eufunds.bg

Проект „Осигуряване функционирането на ОИЦ-Пловдив през периода 2019-2021 г.“ се осъществява с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН 
ЦЕНТЪР - ПЛОВДИВ

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

http://www.eufunds.bg/

