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П Р Е Д С Т А В Я Н Е 
на 

Процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за 

малките и средни предприятия“ 

 

I. Цел на процедурата: 

Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия 

за насърчаване изпълнението на мерки за енергийна ефективност с цел постигане на 

устойчив растеж и конкурентоспособност на икономиката.  

Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в повишаване 

конкурентоспособността на  предприятията чрез подобряване на тяхната енергийна 

ефективност и капацитет, което, от своя страна, да доведе до по-устойчив растеж и до 

понижаване на енергийната интензивност както на ниво отделни производствени 

предприятия, така и като цяло за икономиката. 

 

II. Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата: 

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедура за подбор на 

проекти BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ 

е, както следва: 

Общ размер на 

безвъзмездната финансова 

помощ 

Средства от Европейския 

фонд за регионално 

развитие 

Национално 

съфинансиране 

176 024 700 лева 

90 000 000 евро 

 

149 620 995  лева 

76 500 000 евро 

26 403 705  лева 

13 500 000 евро 

 

Предвидено е следното разпределение на наличния бюджет в зависимост от 

категорията  на предприятието-кандидат: 

  

Микро 

предприятия  

 

Малки 

предприятия  

 

Средни 

предприятия  

Средства 46 939 920 лева  

24 000 000 евро  

58 674 900 лева  

30 000 000 евро  

70 409 880 лева  

36 000 000 евро  

 

Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен 

проект: 

Минималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ по всеки индивидуален 

проект е 50 000 лева. 

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ по всеки индивидуален проект 

не може да надхвърля 1 500 000 лева.  

 

ВАЖНО: Безвъзмездната финансова помощ  по процедурата, заедно с договорената   за 

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

може да надвишава 2 500 000 лева за микро и малки предприятия, 5 000 000 лева за средни 

предприятия. В случай че по време на финансовата оценка се установи надвишаване на 
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тези прагове, Оценителната комисия служебно намалява размера на безвъзмездната 

помощ до максимално допустимия размер. В случай че на етап договаряне се установи 

надвишаване на посочените прагове, Ръководителят на Управляващия орган взема 

мотивирано решение за отказ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. 

 

ВАЖНО: Кандидатите, които са подали проектни предложения по процедура 

BG16RFOP002-2.001 "Подобряване на производствения капацитет в МСП", следва да 

имат предвид, че ако са одобрени и сключат административен договор за предоставяне на 

БФП, то стойността на тази БФП  ще  бъде взета предвид при пресмятането на 

горепосочените максимални прагове за получена БФП за период от 7 години при 

финансовата оценка на проектните предложения, както и на етап договаряне по 

настоящата процедура. 

 

В рамките на горните минимални и максимални размери са налице следните 

ограничения, следващи от правилата за държавни помощи: 

I. Минималният размер на допустимите разходи по Елемент А „Инвестиции“ (приложимо 

само в случаите, когато предприятията са заявили регионална инвестиционна помощ за 

дейности, свързани с основна промяна в целия производствен процес) е, както следва: 

Допустимите разходи трябва да надхвърлят амортизацията на активите, свързани с 

дейността, която предстои да бъде модернизирана (методът за производство или доставка, 

който се заменя с въвеждането на нов или значително се усъвършенства), за предходните 

три отчетни периода (години). 

За целите на определяне на минималния размер на допустимите разходи: 

- Под активи се има предвид дълготрайни материални и нематериални активи .  

- Амортизацията на активите се изчислява като сумата на разходите за амортизацията на 

активите за предходните три отчетни периода преди започване на работата по 

инвестицията.  

- Взема се предвид само амортизацията на частта от съответния актив/активи, която се 

използва за метода за производство, който се заменя с въвеждането на нов или значително 

се усъвършенства. 

Частта от актива се определя като част от площта на недвижимия имот или съответно част 

от капацитета на съответните съоръжения, машини и оборудване.  

 

III. Максимален размер на помощта: 

1) В случай на регионална инвестиционна помощ: 

Безвъзмездната финансова помощ, за която се кандидатства по Елемент A „Инвестиции, 

заедно с получената държавна/минимална помощ от други източници, не може да 

надхвърля: 

А) Максимално допустимия размер на помощта по чл. 4, пар. 1, буква „а“ от Регламент на 

Комисията (ЕС) № 651/2014, както следва: 

 а) левовата равностойност на 18 750 000 евро, в случай че проектът ще бъде изпълняван в 

Югозападен район (NUTS2) ; 

 б) левовата равностойност на 37 500 000 евро, в случай че проектът ще бъде изпълняван 

извън Югозападен район (NUTS2). 

2) В случай на минимална помощ 

Максималният размер на помощта по режим de minimis, за която се кандидатства, заедно с 

другите получени минимални помощи, не може да надхвърля левовата равностойност на 

200 000 евро и съответно левовата равностойност на 100 000 евро, в случай на едно и 

също предприятие, което осъществява шосейни товарни превози за чужда сметка за 

период от три бюджетни години 
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3) В случай на инвестиционни помощи за мерки за повишаване на енергийната 

ефективност 

Максималният размер на помощта по елемент А „Инвестиции“ не може да надхвърля 

максимално допустимия размер на помощта по чл. 4, пар. 1, буква „т“от Регламент на 

Комисията (ЕС) № 651/2014, който е левовата равностойност на 15 млн. евро . 

 

IV. Процент на съфинансиране 

По 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)
1
 

 

Максимален интензитет на 

помощта за дейности в 

ЮЗР (NUTS2) 

Микро и малки 

предприятия 
70 % 45 % 

Средни предприятия 60 % 35 % 

 

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

 

Категория на предприятието 

 

Максимален интензитет на помощта 

Микро, малки и средни  

предприятия 
70 % 

 

3) 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 

Микро и малки предприятия  65 % 

Средни предприятия 55 % 

 

По Елемент Б „Услуги“ 

Интензитет на помощта за режим „de minimis”: 

 

Категория на предприятието 

 

Максимален интензитет на помощта 

Микро, малки и средни предприятия 90 % 

 

V. Допустими кандидати: 

 Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които са 

търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или са 

еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на 

Европейското икономическо пространство.  
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 Да отговарят на изискванията за микро, малко или средно предприятие съгласно 

Закона за малките и средни предприятия и Приложение I на Регламент (ЕС) № 

651/2014; 

 Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, 

които 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 икономическа дейност съгласно 

Класификацията на икономическите дейности (КИД - 2008) в един от следните 

сектори: 

 B „Добивна промишленост“; 

 C „Преработваща промишленост“; 

 D „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на 

газообразни горива“; 

 E „Доставяне на води; Канализационни услуги, управление на отпадъци и 

възстановяване“; 

 F „Строителство“. 

 

VI. 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 

• ВСЯКА от предвидените за изпълнение дейности по Елемент А следва да е с 

потвърден ефект енергийни спестявания от минимум 5% за съответната мярка 

съгласно обследването за енергийна ефективност; 

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

производство на електрическа енергия от възобновяеми източници (ВИ), допустими са 

само такива за собствено потребление.  

Кандидатите следва да имат предвид че дейностите, свързани с въвеждане на ВИ, не 

представляват първоначална инвестиция и в тази връзка не са допустими за финансиране 

по режим регионална инвестиционна помощ. Същите не са допустими за финансиране и 

по режим „инвестиционни помощи за мерки за повишаване на енергийната ефективност“. 

 ВАЖНО: По Елемент А „Инвестиции“ кандидатите сами избират ЕДИН измежду 

приложимите режими на държавна/минимална помощ съобразно спецификата 

напроекта и предвижданите допустими дейности. Дейностите по настоящия Елемент 

могат да бъда изпълнявани по преценка на кандидата :  

- при условията и праговете за регионална инвестиционна помощ или  

- при условията и праговете за инвестиционни помощи за мерки за повишаване на 

енергийната ефективност или  

- при условията и праговете за минимална помощ.  

Комбинирането на различни режими на помощ в рамките на Елемент А е 

недопустимо. 

В случай че по Елемент А избраният от кандидата режим държавна помощ е регионална 

инвестиционна помощ, допустими са само проектни предложения, които имат за свой 

основен предмет осъществяването на първоначални инвестиции в материални и 

нематериални активи, свързани с: 

− разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект  

Разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект е налице, когато в следствие 

на инвестицията съществуващият стопански обект ще може да произвежда повече от поне 
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един от вече произвежданите продукти (макар и значително усъвършенстван), при 

условие, че базисният производствен процес не се променя из основи 

или 

− основна промяна в целия производствен процес на съществуващ стопански обект. 

Промяна в целия производствен процес означава прилагането на основна за разлика от 

рутинна производствена промяна. Модернизирането на част от производствения процес не 

попада в посочения вид първоначална инвестиция, за да е налице фундаментална промяна 

следва да се модернизира цялостния производствен процес. 

Недопустими са дейности, изпълнявани единствено за намаляване на текущите разходи на 

дадено предприятие, които не са свързани с горните инвестиции. 

Елемент  Б „Услуги“ 

Дейности, свързани с и необходими за изпълнението на проекта: 

 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; 

 Извършване на енергиен одит по образец („обследване за енергийна ефективност”) 

от лице, вписано в публичния регистри по чл. 60, ал. 1 от Закона за енергийната 

ефективност;  

 Закупуване на материали, които са пряко свързани с изпълнението на дейностите, 

включени в Елемент А24;  

 Публичност и визуализация; 

 Одит на проекта (извършен от регистриран одитор) - приложимо за проекти със 

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

съответствие с чл. 207 от Делегиран регламент на Комисията (ЕО) № 1268/2012 

относно правилата за прилагане на Регламент (ЕС,Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за 

общия бюджет на Съюза. 

 

VII. Недопустими дейности: 

Недопустими по процедурата са следните видове дейности:  

 дейности, чието изпълнение е стартирало преди подаване на проектното 

предложение с изключение на разходите за изготвяне на енергиен одит по 

образец;  

 дейности, извършени след изтичане на крайния срок за изпълнение на 

дейностите по проекта, с изключение на дейността одит на проекта;  

 дейности, които вече са финансирани от други публични източници;  

 закупуване на дълготрайни активи втора употреба и на дълготрайни активи, 

които не са заведени за първи път от получателя на помощта (закупени от 

първи доставчик или производител);  

 закупуване на машини/съоръжения/оборудване и нематериални дълготрайни 

активи, които не са пряко свързани с постигане на целите на проекта или не 

са необходими за изпълнение на мерките, включени в обследването за 

енергийна ефективност;  

 закупуване на компютърно оборудване и софтуер за административни нужди 

на предприятието (вкл. софтуерни системи за управление – ERP, CRM и 

други подобни системи и модули към тях).  

 дейности, които са с цел гарантиране, че потенциалните бенефициенти 

спазват стандартите на ЕС26, които вече са приети, дори ако все още не са 



ГЛОБАЛ КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ ООД - Висококачествени консултантски услуги на територията на цялата страна 

тел.: 054 98 26 30 e-mail: office@gce-bg.eu web: www.gce-bg.eu  6 

влезли в сила (в случай на инвестиционни помощи за мерки за повишаване на 

енергийната ефективност);  

 консултантски услуги за разработване на проектното предложение;  

 консултантски, юридически и счетоводни услуги от общ характер, които не 

са свързани с въвеждането на системи за енергиен мениджмънт;  

 участие в семинари, работни срещи, изложения;  

 закриване на неконкурентоспособни въглищни мини (в случай на регионална 

инвестиционна помощ или инвестиционни помощи за мерки за повишаване 

на енергийната ефективност);  

 дейности, свързани с транспортна и енергийна инфраструктура (в случай на 

регионална инвестиционна помощ)27;  

 извеждането от експлоатация или изграждането на атомни електроцентрали;  

 инвестиции за постигане на намаляване на емисиите на парникови газове от 

дейности, изброени в приложение I към Директива 2003/87/ЕО (Приложение 

Н)28;  

 производството, обработката и продажбата на тютюн и тютюневи изделия;  

 инвестиции в летищна инфраструктура; 

 придобиването на товарни автомобили от предприятия, които осъществяват 

сухопътни товарни превози за чужда сметка или срещу възнаграждение (в 

случай на минимална помощ. 
 

VIII. Допустими по процедурата са следните видове разходи:  

Елемент А „Инвестиции“ 

1) Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване (в това число 

специализирани транспортни средства), представляващи дълготрайни материални 

активи, необходими за изпълнението на мерките, включени в обследването за 

енергийна ефективност ;  

ВАЖНО: Разходите за специализирани транспортни средства са допустими само в 

случай, че са за придобиване на транспортни средства, предназначени за превоз на товари, 

с технически допустима максимална маса над 3,5 t (категория N2 или N3 съгласно Закона 

за движение по пътищата).  

2) Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи35 (вкл. разходи за 

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

обследването за енергийна ефективност.  

3) Разходи за: (i) СМР на производствени сгради и/или (ii) СМР във връзка с 

изпълнение на мерки за енергийна ефективност, пряко свързани с и необходими 

за въвеждане в експлоатация на активите, включени в обследването за енергийна 

ефективност, в случай че такава мярка е включена в обследването за енергийна 

ефективност.  

Посочените видове разходи от 1) до 3) са допустими и по трите категории помощи 

В случай че дейностите по Елемент А включват : 

 Извършване на (i) СМР на производствените сгради и/или  

(ii) СМР във връзка с изпълнение на мерки за енергийна ефективност, пряко свързани с и 

необходими за въвеждане в експлоатация на активите, препоръчани в енергийния одит 

и/или  

 Придобиване на системи за отопление и охлаждане и/или производство на 

електрическа енергия от възобновяеми източници за собствено потребление,  

то разходите за изпълнението им не трябва да представляват повече от 50% от 

разходите по проекта.. 
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Елемент Б „Услуги“ 

1) Разходи за извършване на енергиен одит по образец („обследване за енергийна 

ефективност”) – до 20 000 лв;  

ВАЖНО: Разходите за енергиен одит трябва да бъдат извършени преди датата на 

подаване на проекта и след датата на обявяване на настоящата процедура, като 

плащането по тях трябва да бъде направено не по-късно от крайния срок, 

определен за представяне на финалния отчет за изпълнение на дейностите по 

проекта.  

2) Разходи за консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за 

енергиен мениджмънт в предприятията, вкл. съгласно изискванията на стандарт 

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

3) Разходи за придобиване на инвестиционен проект по смисъла на Закона за 

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

проекта;  

4) Разходи за материали, необходими за изпълнението на мерките по Елемент А38;  

Допустими са само разходи за материали, които не представляват ДМА или не водят 

до повишаване стойността на актива, към който се отнасят.  

5) Разходи за одит на проекта – до 5 000 лв. (приложимо за проекти със стойност на 

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

съответствие с чл. 207 от Делегиран регламент на Комисията (ЕО) № 1268/2012 

относно правилата за прилагане на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за 

общия бюджет на Съюза);  

6) Разходи за публичност и визуализация – до 3 000 лв.  
ВАЖНО: Разходите за Елемент Б „Услуги“ не следва да надвишават 30% от общо 

допустимите разходи по проекта. 

 

IX. Недопустими по процедурата са следните видове разходи:  

•  разходи за дълготрайни активи втора употреба и за дълготрайни активи, които не 

са заведени за първи път от получателя на помощта (закупени от първи доставчик 

или производител); 

• разходи за закупуване на машини/съоръжения/оборудване и нематериални 

дълготрайни активи, които не са пряко свързани с постигане на целите на проекта 

и не са необходими за изпълнение на мерките, включени в обследването за 

енергийна ефективност; 

• разходи, за дейности по Елемент А, които не са пряко свързани с постигането на 

по-високо равнище на енергийна ефективност; 

•  разходи за закупуване на компютърно оборудване и софтуер за административни 

нужди на предприятието (вкл. софтуерни системи за управление – ERP, CRM и 

други подобни системи и модули към тях); 

• разходи за дейности, които са физически завършени или изцяло осъществени преди 

подаването на формуляра за кандидатстване от бенефициента, независимо дали 

всички свързани плащания са извършени от него; 

• разходи за участие в семинари, работни срещи, изложения; 

• разходи за реклама – включително и не само публикуване на обяви в периодични 

издания, изработка и излъчване на рекламни спотове (радио и телевизионни) и др. 

различни от тези, които бенефициентите могат да прилагат при изпълнение на 

проекти, финансирани от ЕСИФ и посочени в „Единния наръчник на 
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бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация" 2014-

2020; 

• разходи, направени с цел да се гарантира, че потенциалните бенефициенти спазват 

стандартите на ЕС , които вече са приети, дори ако все още не са влезли в сила (в 

случай на“ инвестиционни помощи за мерки за повишаване на енергийната 

ефективност“); 

• разходи за застраховки на закупеното оборудване; 

• разходи за банкови такси и комисионни; 

• непредвидени разходи; 

• непреки разходи (административни разходи, режийни и др.); 

• разходи за закупуване на земя и сгради; 

• разходи за консултантски услуги за разработване на проектното предложение; 

• разходи за консултантски, юридически и счетоводни услуги от общ характер 

(различни от описаните е в т. 13.1 от Условията), които не са свързани с 

въвеждането на системи за енергиен мениджмънт; 

• принос в натура; 

• загуби от обмяна на валута; 

• разходи за възстановим ДДС; 

• разходи за суровини, материали, полуобработени компоненти, консумативи за 

производството, резервни части, имащи характер на стоково-материални запаси; 

• разходи за човешки ресурси (включително за персонал, назначен за изпълнение на 

проекта); 

• разходи за командировки на персонала на бенефициента; 

•  разходи за закриване на неконкурентоспособни въглищни мини; 

• разходи за транспортна и енергийна инфраструктура (в случай на регионална 

инвестиционна помощ); 

• разходи за извеждането от експлоатация или изграждането на атомни 

електроцентрали; 

•  разходи за инвестиции за постигане на намаляване на емисиите на парникови 

газове от дейности, изброени в приложение I към Директива 2003/87/ЕО ; 

• разходи за производството, обработката и продажбата на тютюн и тютюневи 

изделия; 

•  разходи за инвестиции в летищна инфраструктура; 

• разходи за дейности по проекти, чието изпълнение е стартирало преди 

подписването на административния договор за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ; 

• разходи за придобиването на товарни автомобили за сухопътен транспорт (в случай 

на минимална помощ); 
 

 

 

Контакти:  

web:  gce-bg.eu 

e-mail: office@gce-bg.eu 

Тел. 054 / 98 26 30 

 0898 96 17 16 

0893 59 72 28 

0897 79 23 16 
  


