
 
 

 

Национален план за възстановяване и устойчивост 
 

Компонент „Научни изследвания и иновации“ 
 

Процедура за директно предоставяне на средства за изпълнение на 
инвестиции от конкретни крайни получатели BG-RRP-2.006 „Подкрепа за 

иновативни МСП, отличени с Печат за високи постижения“ 
 
Индикативен срок за обявяване:  21.12.2022 г. 
 
Бюджет: 118 560 000 лв. като от тях 15 412 800 лв. са за невъзстановим ДДС. 

 

Максимален интензитет на финансиране:  до 70% 

 

Цел на процедурата: Осигуряване на подкрепа за български предприятия за 

изпълнение на проекти, отличени с „Печат за високи постижения“ от Европейския 

иновационен съвет  за периода 2018-2023 г.  в конкурсните сесии на програми 

„Хоризонт 2020“ и „Хоризонт Европа“. 

 

Очакван ефект: повишаване на иновативния потенциал на предприятията и 

създаване на условия за растеж и развитие вследствие на повишаване на нивото на 

тяхната технологична готовност, разработването на нови технологии, последващо 

развитие на вече разработени технологии, внедряване на нови технологии и т.н. 

 

Допустими кандидати:  

1. Предприятия, чиито проекти са отличени с „Печат за високи постижения“ по 

програми “Хоризонт 2020” и “Хоризонт Европа” в периода от 2018 г. до 2023 г. вкл. 

(Seal of Excellence, SoE); 

2. Търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или да са 

еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на 

Европейското икономическо пространство; 

3. Да са микро, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за 

малките и средните предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно 

определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36),; 

 

 



 
Допустими разходи:  

Допустими са категориите, максимално допустимите размери и методи за 

изчисляване на разходите, посочени в проектното предложение, отличено с “Печат за 

високи постижения” по програмите „Хоризонт 2020“ и „Хоризонт Европа“, а именно: 

 

1. Преки разходи за възнаграждения (вкл. здравни и осигурителни вноски за сметка 

на работодателя, произтичащи от националното законодателство) на персонал 

назначен на трудов договор – изследователи, технически персонал и друг 

квалифициран персонал, участващ пряко в дейностите по проекта;  

2. Други преки разходи, в т.ч. разходи за закупуване на стоки и услуги, пътни разходи, 

в т.ч. 

2.1. Разходи за закупуване на оборудване и инструменти за целите на проекта, 

представляващи дълготраен материален актив (ДМА) 

2.2. Разходи за амортизация на налично собствено оборудване и инструменти, 

доколкото те се използват, и за периода, през който се използват за проекта. 

Разходите за амортизация на активите се признават до размера на данъчно 

признатата амортизация в съответствие с разпоредбите на Закона за корпоративното 

подоходно облагане (ЗКПО); 

2.3. Разходи за материали  и консумативи, необходими за изпълнение на дейностите 

по проекта; 

2.4. Разходи за командировки (пътни, дневни и квартирни разходи и разходи за 

медицинска застраховки застраховка за времето на  командировката в чужбина) в 

страната и чужбина,  свързани дейностите по проекта, в съответствие с Наредбата за 

командировките в страната и с Наредбата за служебни командировки и 

специализации в чужбина. 

2.5. Разходи за придобиване на специализиран софтуер (вкл. разходи за разработване 

на софтуер и лицензи за срока на изпълнение на проекта), представляващ дълготраен  

нематериален актив (ДНА). 

2.6. Преки разходи за подизпълнитeли, когато тези разходи се отнасят до част от 

дейност по проекта; 

3. Разходи за предоставяне на сертификат за финансово становище. 

Разходите за сертификат за финансово становище са приложими в случаите, когато 

сумата на искането за плащане е равна или по-голяма от 325 000 евро, в съответствие 

с чл. 36, т. 5 от Регламент (EС) 2021/695; чл.203 от Регламент (ЕС) 2018/1046 

В случаите, когато е приложимо, сертификат за финансово становище на финансовата 

документация по проекта, извършен от регистриран одитор, следва да бъде приложен 

към всяко искане за плащане чиято стойност е равна или по-голяма от 325 000 евро, и 



 
задължително се представя с финален отчет. В случаите, когато такъв сертификат не 

е представен към исканията за междинно плащане, периодът на сертификата 

представен с финален отчет следва да обхваща целия период на проекта.  

4. Други разходи: Разходи за разпространение и защита на резултатите, за преводи, 

публикации, обучения, сертификати, финансови гаранции. 

 

5. Непреки разходи – 25% от преките допустими разходи, с изключение на преките 

разходи за подизпълнители и всякакви единични разходи или еднократни суми, 

които включват непреки разходи. 

Непреките разходи следва да бъдат отразени в счетоводната документация на 

бенефициента чрез отделни счетоводни аналитични сметки по проекта или в отделна 

счетоводна система. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВАЖНО: Към датата на обявяване на процедурата е възможно да настъпят промени 

в част от изискванията и условията. 


