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ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ”  
2014 – 2020 г. 

 

 Процедура „Енергийна ефективност за МСП“ 

Краен срок за подаване на енергийни одити в АУЕР: 10.08.2016 г. 

Краен срок за подаване на проекти в МИ: 12.10.2016 г. 

 

 

Цел: 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. 

 

 

Бюджет: 90 000 000 евро 

 

 

Допустими бенефициенти:  

 

 Микро, малки и средни предприятия, регистрирани по реда на Търговския 

закон и Закона за кооперациите; 

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

 Да развиват своята основна дейност в един от следните сектори: 

 сектор B „Добивна промишленост”; 

 сектор C „Преработваща промишленост”; 

 сектор D „Производство и разпределение на електрическа и топлинна 

енергия и газообразни горива”; 

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

отпадъци и възстановяване”; 

 сектор F „Строителство“ . 

 

Кандидатите по процедурата имат ангажимент да изготвят енергиен одит за 

предходен тригодишен период (2013-2015 г.) и да го представят пред 

Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР), до 10 август 2016г. 

 

 

Размер на безвъзмездната помощ: 

 

 Минимален размер – 50 000 лв. 

 Максимален размер – 1 500 000 лв. 
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 Интензитет на помощта за режим „регионална помощ“: 

Категория на 

предприятието 

Максимален интензитет 

на помощта за дейности 

извън ЮЗР1 

Максимален интензитет на 

помощта за дейности 

в ЮЗР 

Микро и малки 

предприятия 

70 % 45 % 

Средни предприятия 60 % 35 % 

 

 

 Интензитет на помощта за режим „de minimis”: 

 До 70 % за дейности по Елемент А “Инвестиции“ 

 До 90 % за дейности по Елемент Б „Услуги“ 

 

 Интензитет на помощта при избран режим „инвестиционни помощи за 

мерки за повишаване на енергийната ефективност“: 

 До 65 % за микро и малки предприятия 

 До 55 % за средни предприятия 

 

 

Допустими дейности:  

 

А. 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 

 

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 активи (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. 

                                                           
1 Югозападен район за планиране, включва областите: София град, София област, Благоевград, Перник, 

Кюстендил. 
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ВАЖНО! 

1) Всяка от предвидените за изпълнение мерки следва да е с потвърден 

ефект енергийни спестявания от минимум 5% съгласно обследването за 

енергийна ефективност. 

 

2) В случай че дейностите по Елемент А включват: 

 

−   Извършване на СМР на производствените сгради и/или 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. 

 

 

3) Дейностите, свързани с въвеждане на ВИ (възобновяеми източници) 

са допустими за финансиране само по режим “deminimis” (минимална 

помощ).  

 

 

4) При избран режим „инвестиционни помощи за мерки за повишаване 

на енергийната ефективност“ допустимите разходи включват 

допълнителните инвестиционни разходи, необходими за постигане на по-

високо равнище на енергийна ефективност. Те се определят, както следва: 

 

а) когато разходите за инвестиции в енергийна ефективност могат да бъдат 

разграничени в общите инвестиционни разходи като отделна инвестиция (отделен 

компонент, елемент, съставна част), тези разходи, свързани с енергийната 

ефективност, представляват допустимите разходи.  

 

б) във всички останали случаи (когато разходите за енергийна ефективност са 

неразграничими) разходите за инвестиции в енергийна ефективност се установяват 

чрез сравнение с подобна инвестиция с по-малка енергийна ефективност, която е 

щяло да бъде осъществена без помощта. Разликата между разходите за двете 

инвестиции представлява разходите, свързани с енергийна ефективност, и 

съставлява допустимите разходи.  

 

 

 

 

Б. Елемент Б „Услуги“ (до 30% от общо допустимите разходи по проекта): 

 

1. Придобиване на инвестиционен проект по смисъла на ЗУТ; 

2. Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен 

мениджмънт съгласно изискванията на стандартите БДС EN ISO 50001 (Energy 

Management Systems)/EN ISO 50001; 

3. Извършване на опростен енергиен одит - до 20 000 лв; 
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4. Закупуване на материали, които са пряко свързани с изпълнението на 

дейностите по Елемент А (спомагателни материали, необходими са за 

окомплектоването на придобитите по Елемент А инвестиции като работеща 

система); 

5. Публичност и визуализация – до 3 000 лв; 

6. Одит на проекта – до 5 000 лв. 

 

Приоритетни проекти: 

 Проектът се изпълнява в сектори с висока енергийна интензивност (С17 

„Производство на хартия, картон и изделия от тях“, C19.1 “Производство на 

кокс и продукти на коксуването“, C 19.2 “Производство на рафинирани 

нефтопродукти и брикети от въглища и торф“, С20 „Производство на химични 

продукти“, С21 „Производство на лекарствени вещества и продукти“, С 22 

„Производство на изделия от каучук и пластмаси“, С23 „Производство на 

изделия от други неметални минерални суровини“, С24.“Производство на 

основни метали“). 

 Проектът се изпълняват на територията на Северозападния район за 

планиране; 

 Проектът включва дейности за пречистване на отпадъчни води, за 

рециклиране на бракувана продукция или за използването на рециклирани 

суровини. 

 

 

Максимален срок за изпълнение на проектите: до 18 месеца 

 

Начин на плащане на субсидията: 

 Авансово плащане в размер до 40% от общия размер на безвъзмездната 

финансова помощ срещу издадена банкова гаранция; 

 Междинно плащане  

Общият размер на авансовото и междинните плащания не може да надхвърля 

95% от стойността на безвъзмездната финансова помощ. 

 Окончателно плащане – размерът на което се изчислява след приключване 

на проекта, одобряване на финалния технически и финансов отчет, като се 

приспаднат сумите по отпуснатите авансови и междинни плащания. 
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