
Решения в областта на информационните 

и комуникационни технологии и 

киберсигурността в малките и средни 

предприятия 

обявена от Министерство на иновациите и растежа, 

съгласно Национален план за възстановяване и устойчивост 

www.golivebg.com

info@goliveuk.com 

+359 (66) 820 310

Иван Йорданов

Изпълнителен Директор на „Гоу Лайв Бе Ге“

Възможности за 100% държавно финансиране по процедура



www.golivebg.com

info@goliveuk.com 

+359 (66) 820 310



✓Разработка на нов уебсайт
✓Оптимизация на работните процеси
✓Дигитализация на информацията
✓Интернет маркетинг
✓Проект ИКТ Решения

Заявете Вашата безплатна 
консултация от 1 час за: 

Може да изтеглите настоящата презентация чрез QR кода или от следния линк:

https://bit.ly/3evCPOr

На тел: +359 66 820 310 или на еmail: 
info@goliveuk.com

mailto:info@goliveuk.com


Професионална консултация



Как този проект ще помогне на бизнеса в България

Интернет решения за бизнеса – практически примери и приложения

Представяне на процедурата от Плана за възстановяване и устойчивост

Въпроси и отговори

✓

✓

✓

✓

План на презентацията



За кого е тази презентация?

Бизнеси, които се нуждаят от нов уебсайт

Български компании, които искат да разширят 
дейността си на международните пазари

Производства, които желаят да оптимизират и подобрят процесите си



За кого НЕ Е тази презентация?

Български компании, които не желаят да използват новите информационни 
технологии в бизнеса

Производства, които нямат желание да оптимизират и подобрят процесите 
си

Фирми, които считат, че нямат нужда от подобрения на 
своята дейност 



Директор на Гоу Лайв Бе Ге ООД

Иван Йорданов



1998
ОСНОВАНА 1,000+

СЪЗДАДЕНИ  УЕБ САЙТА 

1,000+
ПОДДЪРЖАНИ 

СЪРВЪРА И 

КОМПЮТЪРНИ 

СИСТЕМИ

40,000,000+
ГЕНЕРИРАНИ УНИКАЛНИ 

ПОСЕТИТЕЛИ 4
КОНТИНЕНТА

14
СТРАНИ

1,000+
ОСИГУРЕН ХОСТИНГ ЗА 

ДОМЕЙНИ

400+
КЛИЕНТА

1,000,000+
ОБРАБОТЕНИ  ЗАПИТВАНИЯ ЗА 

ПОДДРЪЖКА

93%
НАПЪЛНО  

ЗАВЪРШЕНИ ЗАЯВКИ 

ЗА ПОДДРЪЖКА В 

РАМКИТЕ НА ДЕНЯ 

Гоу Лайв Бе Ге ООД



т

Услуги на местно ниво с глобален обхват



Нашите Партньори



Настоящи проекти



40

Blaser Group



Гоу Лайв Бе Ге ООД предлага

На своите клиенти Гой Лайв Бе Ге ООД предлага:

Сигурно онлайн присъствие

Услуги за уеб разработка

Модерен и съвременен дизайн

Екип от разработчици с опит

Голямо внимание към детайла

Денонощна поддръжка

Специализиран ръководител на проекти

Превъзходни бизнес резултати



Вашият Асистент



Концептуален дизайн и удобен за навигация

Изграждане на репутация

Да  бъде лесно откриваем в Интернет

Защитен от кибер-атаки и юридически издържан

✓

✓

✓

✓

Основни компоненти на професионалния уебсайт
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Responsive website 



Архивиране на информация

ХАРАКТЕРИСТИКИ

✓

✓

✓

✓

Дигитализация на входящо-изходяща 
документация

Дигитално архивиране на информацията

Възможност за работа от офис  или от 
вкъщи

Достъп към системата 24/7
✓

Работа с електронни и хартиени 
носители

“This solution was a lifeline for our business during the COVID-19 lockdown”

Alan York 
Managing Director of Global Essence Inc., UK



The app provides 
valuable information 
about:

Hypoxi Studio 
South Woodford

Including:

- Company Information
- Contact Details



FM Cloud
The mobile application currently 

includes information about the 
company and software. Future 

functionality will enable users to 
perform a variety of tasks directly 

from the app.



With the

JLP Mobile App

loyal customers and new clients 
are able to browse the multitude 
of delicious products featured in 

the JLP catalogue



BG-RRP-3.005
Решения в областта на информационните и комуникационни 

технологии и киберсигурността в малките и средните 
предприятия

Процедура

Начален срок за кандидатстване: 17.10.2022г.
Краен срок за кандидатстване: 19.12.2022г.



План за възстановяване и устойчивост

Цел: Икономическо и социално възстановяване от кризата, породена от COVID 19.

Съдържание: набор от мерки и реформи, които България планира да осъществи до 2026г., които да
доведат до възстановяване на потенциала за растеж на икономиката и да го развият, като осигурят
устойчивост на негативни външни въздействия.

Планът е структуриран около 4 стълба:

Иновативна България

Зелена България

Свързана България

Справедлива България



Улесняване на достъпа на МСП до услуги и решения за внедряване на 
съвременни цифрови технологии, включително и киберсигурност

Постигане на базови нива на цифровизация (Компютризация и 
Свързаност)

Увеличаване на производителността, подобряване на пазарното 
присъствие и развитие на потенциала за устойчивост и растежа на МСП✓

✓

✓

Цели на процедурата



Въвеждане на дигитални технологии в 
предприятията и подобряване готовността 
им за последващо възприемане на 
технологии от Индустрия 4.0

Изпълнение на инвестиции, съобразени с 
принципа „ненанасяне на значителни 
вреди“ върху околната среда

Очакван ефект от изпълнение на проекта

✓

Иновативна България
Компонент: Интелигентна индустрия
Инвестиция: Програма за икономическа 
трансформация



Накратко за процедурата

Общ размер на средствата по процедурата – 30 600 000 лв.

✓

✓
Приложим режим на минимални/държавни помощи – минимална помощ 

„de minimis” съгласно Регламент (ЕС) No. 1407/2013

✓

✓

Интензитет на безвъзмездното финансиране за всяка инвестиция: 100%✓

✓

Размер на безвъзмездно финансиране: 3 000 – 20 000 лв.

✓

✓



Регистрирани в България търговци по смисъла на 
Търговския закон

Микро, малко или средно предприятие по смисъла на 
Закона за малките и средни предприятия

Не са обявени в несъстоятелност

✓✓

Допустимост на кандидатите



Недопустими сектори на икономическа дейност

Не могат да получат финансиране предприятия, чиято основна икономическа дейност 

попада в следните сектори и раздели, съгласно КИД 2008:

Сектор А «Селско, горско и рибно стопанство»

Сектор В «Добивна промишленост»

Сектор F «Строителство»

Сектор Р «Образование»

Сектор Q «Хуманно здравеопазване и социална работа“, раздел 87 «Медико-социални грижи и настаняване» и 

раздел 88 «Социална работа без настаняване»

Сектор J «Създаване и разпространение на информация и творчески продукти и далекосъобщения», раздел 62 

«Дейности  в областта на информационните технологии» и раздел 63 «Информационни услуги»

Недопустими за финансиране са и предприятия от следните сектори:

Сектор С «Преработваща промишленост», раздел 10 «Производство на хранителни продукти», някои кодове 

от раздел 11 «Производство на напитки», както и някои кодове от раздел 16 «Производство на дървен 

материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели, производство на изделия от слама и материали 

за плетене».

С оглед избяване на припоркиването на интервенциите между настоящата процедура и Програмата за 

развитие на селските райони 2014 – 2020, подкрепа не могат да получат и кандидати, които имат седалище на 

територията на селските райони и са заявили изпълнения на инвестицията на територията на селските райони.



Допустими по процедурата са услуги и решения от следните три групи: елект✓

ронна търговия, базирани на ИКТ бизнес решения

Група II: ИКТ услуги и решения за оптимизиране на управленските, 

производствените и логистични процеси
✓

✓

Група III: ИКТ услуги и решения за осигуряване на киберсигурност✓

✓

✓ ✓

Допустими дейности

Група I: ИКТ услуги и решения за дигитален маркетинг, платформи, уебсайтове 

и мобилни приложения



➢ Създаване на онлайн магазин – 10 700 лв.

➢ Създаване на корпоративен уебсайт – 8 000 лв.

➢ Регистрация на търговска марка на онлайн 
магазин или уебсайт – 4 700 лв.

➢ Маркетинг в социални медии, включително 
управление на РРС (pay-per-click) реклама –

1 300 лв./месец за 12 месеца.

ИКТ услуги и решения за дигитален маркетинг, платформи, 

уебсайтове и мобилни приложения
Група I



➢ Въвеждане  ERP или CRM система – 20 000 лв.

➢ Въвеждане на отделни модули за управление на:

- Доставки (суровини, материали) – 20 000 лв.

- Складово стопанство – 20 000 лв. 

- Производство – 20 000 лв. 

- Продажби на дребно – 18 000 лв.

➢ Въвеждане на система за бизнес анализи – 19 000 лв.

➢ Въвеждане на система за вътрешни обучения – 18 000 лв.

ИКТ услуги и решения за оптимизиране на управленските, 

производствените и логистични процеси
Група II



➢ Въвеждане и сертифициране на Система за 

управление на сигурността на информацията 

съгласно БДС ISO/IEC 27001 – 18 000 лв.

➢ Изграждане на система за:

- Защита на информацията в локална мрежа –

20 000 лв.

- Архивиране на информация – 18 000 лв.

- Съхранение и споделяне на информация –

20 000 лв.

ИКТ услуги и решения за осигуряване на киберсигурностГрупа III



Сключване на 
договор и 

изпълнение на 
проекта

Класиране на 
кандидатите

Оценка на 
проектното 

предложение

Подаване на 
заявление 
чрез ИСУН

Механизъм на изпълнение на процедурата



Кандидатстване

Свържете се с нас

+359 (66) 820 310 

info@goliveuk.com

гр. Габрово 5300, ул. Емануил Манолов 17, ет. 1

1

Ще разработим Вашия проект заедно

Подготовка на документи

Разписване на проект

Електронно кандидатстване

2

mailto:info@goliveuk.com


Обади се на приятел

ЕН КОНСУЛТИНГ

ООД 

ЕН КОНСУЛТИНГ ООД е консултантска фирма, 

която работи на българския и международен пазар 

от 2005г.

През последните 17 години е консултирала над 150 

български и чуждестранни фирми по проекти, 

финансирани от ЕС или чуждестранни 

инвестиционни проекти в България.

През годините клиентите на ЕН КОНСУЛТИНГ ООД 

са получили по консултираните проекти 

безвъзмездна помощ от еврофондовете за над 50 

млн. лв.



Безвъзмездна консултация

ЕН КОНСУЛТИНГ

ООД 

По настоящата схема ЕН КОНСУЛТИНГ ООД предлага 

безвъзмездна консултация за:

Изготвяне на проектното предложение 

Подготовка на документи за сключване на договор с 
финансиращия орган

Всички процедури в хода на изпълнение на проекта

Изготвяне на дизайн на материалите за визуализация

Изготвяне на финален технически и финансов отчет



Посетете нашия офис на адрес:

гр. Габрово, ул. Емануил Манолов 17, ет. 1

А ако не бъда класиран за ваучер?

www.golivebg.com

Получавате 

50% финансиране 

от Гоу Лайв Бе Ге 

Свържете се с нас на: +359 (66) 820 310

info@goliveuk.com

mailto:info@goliveuk.com


✓Разработка на нов уебсайт
✓Оптимизация на работните процеси
✓Дигитализация на информацията
✓Интернет маркетинг
✓Проект ИКТ Решения

Заявете Вашата безплатна 
консултация от 1 час за: 

Може да изтеглите настоящата презентация чрез QR кода или от следния линк:

https://bit.ly/3evCPOr

На тел: +359 66 820 310 или на еmail: 
info@goliveuk.com

mailto:info@goliveuk.com


Професионална консултация



Въпроси и Отговори



Презентации и обучения



Гоу Лайв БГ ЕООД

5300 Габрово

ул. Емануил Манолов 17, ет.1 

www.golivebg.com

Е. info@goliveuk.com 

T. +359 (66) 820 310

Благодаря за вниманието!

Иван Йорданов
ivan@goliveuk.com

mailto:ivan@goliveuk.com




Информационни срещи на 
тема:

„Решения б областта на 
Информационните и 
комуникационни технологии и 
киберсигурността в малките и 
средни предприятияИнформационнa срещa на тема:

„Решения в областта на Информационните и комуникационни технологии и 
киберсигурността в малките и средни предприятия“


