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План за възстановяване и устойчивост 
 

ПРЕХОД КЪМ КРЪГОВА ИКОНОМИКА 
(в етап на обществено обсъждане) 

 
 
Индикативна дата за обявяване на процедурата:  10.03.2023 г. 
 
Бюджет: 180 млн. лв., от които 

• Микро и малки предприятия: 54 млн. лв.; 

• Средни предприятия: 90 млн. лв.; 

• Големи предприятия: 36 млн. лв. 

 

Цел: насърчаване на инвестициите в кръгови решения за намаляване на ресурсния 

отпечатък чрез прилагане на технологии за рециклиране и повторна употреба на 

отпадъци, увеличаване използването на ресурси на биологична основа, ограничаване 

употребата на пластмасови изделия за еднократна употреба, удължаване на жизнения 

цикъл на продуктите и други методи, осигуряващи създаването на стойност въз 

основа на кръгови модели за производство и потребление. 

 

Допустими кандидати: Микро, малки, средни и големи предприятия от сектор С 

“Преработваща промишленост“, вкл. партньорство между тях за целите на постигане 

на промишлена симбиоза. 

В допълнение, кандидатите трябва да са реализирали нетни приходи от продажби 

за 2021 финансова година в зависимост от категорията на предприятието - кандидат, 

както следва: 

- Микро предприятия: ≥ 200 000лв. 

- Малки предприятия: ≥ 600 000лв. 

- Средни предприятия: ≥ 1 000 000лв. 

- Големи предприятия: ≥ 3 000 000лв. 
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Минимален и максимален размер на безвъзмездното финансиране: 

Минимален размер: 70 000лв. 

Максимален размер:  

- Микро предприятия: 350 000лв. 

- Малки предприятия: 550 000лв. 

- Средни предприятия: 750 000лв. 

- Големи предприятия: 1 000 000лв. 

ВАЖНО: В допълнение, максималният размер на безвъзмездното финансиране по 
индивидуалните предложения за изпълнение на инвестиции НЕ следва да надвишава: 

 за микро предприятия: 90 % от средногодишните нетни приходи от продажби на 
предприятието - кандидат за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г. 

 за малки предприятия: 60 % от средногодишните нетни приходи от продажби на 
предприятието - кандидат за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г. 

 за средни предприятия: 30 % от средногодишните нетни приходи от продажби на 
предприятието - кандидат за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г. 

 за големи предприятия: 20 % от средногодишните нетни приходи от продажби на 
предприятието – кандидат за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г. 

 

Процент на съфинансиране: 

 

1. В случаите на избран режим „регионална инвестиционна помощ“:
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2. В случаите на избран режим „минимална помощ“ (de minimis): 

 
 

Приложим режим на минимални/държавни помощи: 

1) „Регионална инвестиционна помощ“ или 

2) „Минимална помощ“ (de minimis) 

Кандидатите следва да изберат само ЕДИН от посочените по-горе два допустими 

режима. 

 

Допустими са дейности, свързани с: 

Дейността следва да осигурява въвеждането на кръгови модели в едно или повече 
от следните направления: 
1) Предотвратяване  или намаляване образуването на отпадъци  чрез 
внедряване на технологии за: 
- подготовка за повторна употреба и преработка/рециклиране и/или други дейности 
по оползотворяване на отпадъците от производствената дейност (на кандидата 
и/или на партньора, в случай че предложението се изпълнява в партньорство) и 
влагането им като суровина  в производствения процес (за производството на 
съществуващи и/или нови за предприятието продукти).  
2) Намаляване на използваните суровини (количеството суровини, влагани за 
производството на единица продукт и/или намаляване на видовете (броя) 
суровини, влагани в крайния продукт) чрез внедряване на технологии за:  
- използване на алтернативни суровини, включително рециклирани суровини и 
материали, и/или  
- повишаване използването на рециклируеми суровини и материали, и/или  
- влагане на материали с биологичен произход (например заместване на синтетични 
материали или суровини на фосилна основа с такива с биологичен произход), и/или  
- заместване или намаляване на употребата на опасни вещества , влагани в 
произвежданите продукти чрез използването на алтернативни суровини.  
3) Ограничаване използването на опаковки от пластмаса и пластмасови 
продукти за еднократна употреба чрез внедряване на технологии за: 
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- заместване на опаковките от пластмаса и пластмасовите продукти за еднократна 
употреба с алтернативни опаковки и продукти за многократна употреба , 
биоразградими, компостируеми, биобазирани опаковки и изделия, и/или  
- намаляване употребата на пластмаса като суровина, влагана в крайния/те 
продукт/и,  и/или 
- осигуряване на съответствие на произвежданите опаковки и продукти с 
приложимите за тях изисквания, произтичащи от националното и европейско 
законодателство относно пластмасовите опаковки и пластмасови продукти за 
еднократна употреба. 
4) Производство на устойчиви продукти чрез внедряване на технологии, които 
осигуряват: 
- повторна или многократна употреба на съществуващи и/или нови за предприятието 
продукти, и/или повишаване на дълготрайността им, и/или  
- осигуряване на възможности за модернизация и поправка – ремонт/подмяна на 
повредени части и/или компоненти с оглед увеличаване на дълготрайността на 
употреба на продуктите, и/или 
- увеличаване на възможностите за рециклиране на продуктите след употребата им, 
включително на възможностите за разглобяване в края на жизнения цикъл с оглед 
улесняване на рециклирането или оползотворяването на отпадъците от продуктите 
след извеждането им от употреба. 
 

ВАЖНО: Инвестицията следва да се поддържа в региона получател от страна на 
крайния получател/партньора най-малко пет години (в случаите когато крайният 
получател/партньора е голямо предприятие) или три години (в случаите когато 
крайният получател/партньора е микро, малко или средно предприятие) от 
окончателното плащане. 
 

Допустими разходи:  
1) Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи 
дълготрайни материални активи; 
2) Разходи за придобиване на специализиран софтуер за производствения процес, 
представляващ дълготраен нематериален актив - (ДНА) са допустими в размер до 50 
% от общо допустимите разходи за съответния кандидат/партньор. 
 

Максимален срок за изпълнение на инвестицията: 12 месеца.   

 

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

в част от изискванията и условията. 

 


