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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  

 

„ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020 

 

ПРОЦЕДУРА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ  

BG16RFOP002-3.002 „ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В 

ГОЛЕМИ ПРЕДПРИЯТИЯ“ 

ЦЕЛ 

 

Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските големи предприятия за 

изпълнение на мерки за енергийна ефективност с цел постигане на устойчив растеж и 

конкурентоспособност на икономиката. 

 

ОБЩ БЮДЖЕТ  

 

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата 97 791 500 

лева (50 млн.евро) 

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТИТЕ  24 месеца 

 

 

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ 

 

 Търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите; 

 Да са предприятия, които не отговарят на изискванията за микро, малко или 

средно предприятие по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средни 

предприятия и Приложение I на Регламент (ЕС) № 651/2014 – т.е. само 

ГОЛЕМИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 Да имат минимум три приключени финансови години (2013, 2014 и 2015 г.) 

преди датата на обявяване на процедурата за подбор на проекти; 

 Кандидатите трябва да развиват своята основна дейност в следните сектори: 

 сектор B „Добивна промишленост”, 

 сектор C „Преработваща промишленост”, 

 сектор D „Производство и разпределение на електрическа и топлинна 

енергия и газообразни горива”, като недопустими за финансиране с 



 

 

+359 898 771 022 ● +359 894 503 414  
office@firstconsulting.bg ● www.firstconsulting.bg 

 

 

регионална инвестиционна помощ са кандидати с основна икономическа 

дейност или дейност, за която кандидатстват, попадаща в сектор D 

 сектор E „Доставяне на води; Канализационни услуги, управление на 

отпадъци и възстановяване” 

 сектор F „Строителство“; 

 

 

ДОПУСТИМИ ПРОЕКТИ 

 

 Проектите трябва да се основават на препоръките от извършен енергиен одит 

(„обследване за енергийна ефективност”), изготвен за целите на процедурата за 

подбор на проекти; 

 Проектите трябва да включват дейности по Елемент А „Инвестиции“ 

 В случай, че мерките включват системи за отопление и охлаждане и/или 

производство на електрическа енергия от възобновяеми източници, допустими 

са само такива за собствено потребление. 

 

 

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ 

 

Елемент А „Инвестиции“ 
 Инвестиции за изпълнение на мерки за енергийна ефективност, включени в 

обследване за енергийна ефективност, извършено от лица, вписани в регистъра 

по чл. 60, ал. 1 от ЗЕЕ; и 

 Инвестициите следва да са в съответствие с видовете разходи, допустими за 

финансиране  по елемент А и могат да включват: 

1) Придобиване на машини, съоръжения, оборудване (в това число 

специализирани транспортни средства) и СМР, представляващи дълготрайни 

материални активи, препоръчани в обследването за енергийна ефективност; 

2) Придобиване на дълготрайни нематериални активи (вкл. за разработване на 

софтуер), препоръчани в обследването за енергийна ефективност. 

 

ВАЖНО: Кандидатите следва да имат предвид, че дейностите, свързани с 

въвеждане на възобновяеми източници (ВИ), не са допустими за финансиране по 

Елемент А. 

 

Елемент Б „Услуги“: 

 Придобиване на инвестиционен проект по смисъла на Закона за устройство на 

територията (ЗУТ), свързан с и необходим за изпълнението на проекта; 

 Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен 

мениджмънт в предприятията, вкл. съгласно изискванията на стандарт БДС EN 

ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001; 

 3) Извършване на СМР, пряко свързани с и необходими за въвеждане в 

експлоатация на активите, препоръчани в обследването за енергийна 

ефективност; 

 Закупуване на материали, които са пряко свързани с изпълнението на 

дейностите, включени в Елемент А ; 
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 Публичност и визуализация; 

 Одит на проекта. 

 

 

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ 

 

1. Елемент А „Инвестиции“ 

 Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване и СМР, 

представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението 

на мерките, включени в обследването за енергийна ефективност;

 Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (вкл. разходи за 

разработване на софтуер), необходими за изпълнението на мерките, включени в 

обследването за енергийна ефективност;

 

ВАЖНО: При избран режим „регионална инвестиционна помощ“ разходите за 

ДНА са допустими само до 50% от общите допустими инвестиционни разходи за 

първоначална инвестиция. 
 
 
2. Елемент Б „Услуги“ 
 

 Разходи за консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за 

енергиен мениджмънт в предприятията, вкл. съгласно изискванията на 

стандартите БДС EN ISO 50001 (Система за управление на енергията)/EN ISO 

50001; 

 Разходи за придобиване на инвестиционен проект по смисъла на Закона за 

устройство на територията (ЗУТ), свързан с и необходим за изпълнението на 

проекта; 

 Разходи за извършване на СМР, пряко свързани с и необходими за въвеждане в 

експлоатация на активите, препоръчани в обследването за енергийна 

ефективност; 

 Разходи за материали, необходими за изпълнението на мерките по Елемент А 

и/или Елемент Б; 

 Разходи за одит на проекта– до 6 500 лв (приложимо за проекти със стойност на 

безвъзмездната финансова помощ над 750 000 евро (1 466 872,5 лв.)

 Разходи за визуализация – до 3 000 лв.

 

ВАЖНО: Разходите за Елемент Б „Услуги“ не следва да надвишават 40% от общо 

допустимите разходи по проекта. 

 

 

РАЗМЕР НА ПОМОЩТА: 

 

Минимален размер на помощта при кандидатстване – 500 000 лева 

Максимален размер на помощта при кандидатстване – 2 500 000 лева 
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Безвъзмездната финансова помощ по процедурата, заедно с договорената за 

последните седем години безвъзмездна финансова помощ по ОПРКБИ и/или ОПИК 

към съответния краен срок за подаване на проектни предложения, не може да 

надвишава 7 500 000 лева за големи предприятия. 

 

 

ИНТЕНЗИТЕТ НА ПОМОЩТА: 

 

Елемент А „Инвестиции“: 

1) Интензитет на помощта при избран режим „регионална инвестиционна 

помощ“:  

 

Максимален интензитет на безвъзмездната 

финансова помощ в зависимост от 

категорията на предприятието-кандидат и 

мястото на изпълнение на проекта: 

Категория на предприятието  

Максимален 

интензитет на 

помощта за 

дейности  

извън ЮЗР 

(NUTS2)13  

Максимален 

интензитет на 

помощта за 

дейности  

в ЮЗР (NUTS2)  

Големи предприятия  50 % 25  

 
2) Интензитет на помощта при избран режим „инвестиционни помощи за 

мерки за повишаване на енергийната ефективност“ по чл. 38 от Регламент 

(ЕС) № 651/2014. 

 

Категория на предприятието Максимален интензитет на помощта 

Големи предприятия 45% 

 

3) Интензитет на помощта при избран режим „De minimis”:  

 

Категория на предприятието Максимален интензитет на помощта 

Големи предприятия 50 % 

 
4) По Елемент Б „Услуги“ - Интензитет на помощта за режим „de minimis”:  

 

Категория на предприятието  Максимален интензитет на помощта  

Микро, малки и средни предприятия  50 % 

 

 

ПРИЛОЖИМ РЕЖИМ НА ДЪРЖАВНА/МИНИМАЛНА ПОМОЩ: 

 

По Елемент А „Инвестиции“ кандидатите по процедурата могат да избират между 

ЕДИН от приложимите режими на държавна помощ: 

 

1) Регионална инвестиционна помощ съгласно чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) № 

651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 година за обявяване на някои категории помощи 

за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (OB 

L 187/26.06.2014). 

или 
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2) Инвестиционни помощи за мерки за повишаване на енергийната ефективност 

съгласно чл. 38 от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 

или 
3) Помощ „de minimis” съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 

декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за 

функциониране на Европейския съюз към помощта „de minimis“. 

 

По Елемент Б „Услуги“ приложимият режим е помощ „de minimis“ съгласно 

Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. 

 

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТИТЕ: 

 

Приоритет ще бъде даден на проекти, които: 

 

 се изпълнява в сектори, които се характеризират с висока енергийна 

интензивност съгласно КИД 2008 г.: 

o С17 „Производство на хартия, картон и изделия от тях“,  

o C19.1 “Производство на кокс и продукти на коксуването“,  

o C 19.2 “Производство на рафинирани нефтопродукти и брикети от 

въглища и торф“,  

o С20 „Производство на химични продукти“,  

o С21 „Производство на лекарствени вещества и продукти“,  

o С 22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“,  

o С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“,  

o С24.“Производство на основни метали“ 

 включват пречистване на отпадъчни води, рециклиране на бракувана продукция 

или използването на рециклирани суровини. 

 ще се изпълняват около и в териториите от мрежата Натура 2000. 

 

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:30 часа на 

19.05.2017 г.  

Подаването на проектните предложения по процедурата ще се извършва чрез 

попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра чрез 

Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти 

на ЕС в България (ИСУН 2020) с квалифициран електронен подпис, чрез модула „Е-

кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg .  

 

https://eumis2020.government.bg/

