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ОПЕРАТИВНА
ПРОГРАМА

++ ОперативнаОперативна програмапрограма
„„РазвитиеРазвитие нана конкурентоспособносттаконкурентоспособността
нана българскатабългарската икономикаикономика”” 20072007--20132013

+ BG161PO003-2.3.02
„Енергийна ефективност и зелена икономика”

+ Съвместна инициатива
на Министерство на икономиката, енергетиката
и туризма и Европейската банка за възстановяване
и развитие



ЦЕЛ

+ Подобряване на ефективността
и производителността на полезните
за околната среда технологии, използвани в

МСП

+ Насърчаване на инвестициите
за енергоспестяващи технологии
 намаляване на отпадъците, енергоемкостта
и неблагоприятното екологично въздействие



МЕХАНИЗЪМ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Безвъзмездна финансова помощ

+  от ОП „Конкурентноспособност“ (МИЕТ) – 150 млн. евро

Заемен компонент

+  от ЕБВР чрез 6 участващи банки - 150 млн. евро

+ Алианц Банк България, Банка ДСК, МКБ Юнионбанк,
ПроКредит Банк, Райфайзенбанк, УниКредит Булбанк



МЕХАНИЗЪМ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Участващите банки (УБ)

извършват проверка за финансова допустимост

Вариант 1: Кандидатът не разполага със собствен ресурс
УБ - Становище за кредитоспособността на МСП
за получаване на кредит
 осигуряват кредит на МСП
за изпълнение на проекта, при заявяване

Вариант 2: Кандидатът разполага със собствен ресурс/кредит
от друга банка

 потвърждават наличие на финансов ресурс, 
в случай че МСП изпълняват проекта с ресурс
от друга банка, различна от банките-партньори



+  Асистент по проекта

•Проверява и изготвя становище
за техническо съответствие
и допустимост на проектите

•Проверява за съответствието
на процедурите за избор на
изпълнител

•Предоставя информационни
услуги по процедурата

•Поддържа и актуализира
базата от данни и интернет
страницата на процедурата

МЕХАНИЗЪМ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Компонент техническа помощ за изпълнение на
програмата+  Асистент по верификация

•Мониторинг на изпълнението
на сключените договори

•Верификация на окончателните
технически отчети

•Актуализиране на Списъка
на допустимите категории

материали
и оборудване



ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

+  Допустими кандидати:

Микро, малки и средни предприятия, по смисъла
на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средни предприятия,
регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите

МСП трябва д могат да осигурят най-малко 80%
от общите разходи на проекта

Сектори на основна икономическа дейност:

B, C, D, E, G, H, I, J, M, N, P, Q, R, S



НЕДОПУСТИМИ СЕКТОРИ

+  Недопустими сектори: 

Риболов и развъждане и отглеждане на риба и други водни
организми

Производство и преработка на селскостопански продукти
въгледобивен, стоманодобивен и корабостроителен сектор

Товарен и автомобилен транспорт

Производство, продажба и разпространение на тютюневи
изделия, алкохол, хазартни игри, оръжия и други дейности, 
включени в Изключения от политиката за околна среда и
референтен списък на ЕБВР



НЕДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

+  Недопустими кандидати: 

Микропредприятия със седалище и предмет на дейност
в селските райони

Микропредприятия за преработка и/или маркетинг
на горски продукти

Предприятия, извършващи производство на енергия
от първична и вторична биомаса от продукти, описани в Анекс I

Предприятия от сектори:
С10 „Производство на хранителни продукти”
С11 „Производство на напитки”



ДОПУСТИМИ ПРОЕКТИ

+  Проекти за енергийна ефективност

 Проекти, които водят до намаляване на потреблението
на енергия спрямо настоящото положение или за единица
произведена продукция

Проектите с енергиен одит трябва да водят до минимум среден
процент на енергийно спестяване равен на или по-голям от 10%!

+  Проекти за възобновяеми енергийни източници

 Проекти за отопление и вентилация от ВЕИ за собствени нужди
(само соларна, геотермална, термопомпи, оползотворяване
на вторична дървесна биомаса)



ПРОЕКТИТЕ

+  Минимален размер на БФП – няма

+  Максимален размер на БФП – 2 млн. лв.

+  Максимална продължителност – 12 месеца

+  Максимален интензитет на БФП – 50%



ВИДОВЕ ПРОЕКТИ

+  Технологични проекти

 Инвестиции в оборудване от Списъка на материали и оборудване,   
допустими за финансиране:

1. Списък на допустимите категории материали и оборудване
2. Предварително одобрени материали и оборудване
3. Минимални характеристики за енергийна ефективност



ВИДОВЕ ПРОЕКТИ

+  Проекти с енергийно обследване

 Задължително само при инвестиции извън Списъка
Инвестиции на база препоръки от енергиен одит от лице,

вписано в някой от публичните регистри по чл. 23, ал.4 и чл.34, 
ал.4

от ЗЕЕ
 Само на част от промишлената система специално за проекта
Среден процент енергийно спестяване е равен или по-голям от
10%

там където се прилагат инвестициите



БЕЗВЪЗМЕЗДНА
ФИНАНСОВА ПОМОЩ

Вид проект БФП %

Проекти с инвестиции само съгласно
Списъка

30%

Проекти с енергиен одит 40%

• Проекти, изпълнявани в приоритетни
икономически сектори
• Проектът се основава на мерки от енергиен
одит
• Проекти, включващи ко-генерация
• Проекти за ВЕИ за собствени нужди
• Проекти за смяна на горивната база
• Въвеждане на система за енергийно
управление
• Кандидатът има или предвижда да въведе

EN ISO 50001, EMAS, EN ISO 14001 или EN ISO 9001

добавка 10%

(за всяха
характеристика) 



ПРОЕКТЕН ЦИКЪЛ

+  Проектен цикъл според приложените процедури
за избор на изпълнители

+  Вариант 1 – 3 оферти, независимо от стойността на
инвестициите
 за инвестиции, включени в Списъка
 за разходите за услуги

+  Вариант 2 – съгласно ПМС 55/2007 г.
 за инвестиции извън Списъка: 

- ако проектът включва инвестиции по Списъка – 3 оферти
- за разходите за услуги – 3 оферти



ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ 1

+  Компонент 1
„Инвестиции, попадащи в режим „минимална
помощ”
 ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН

• Закупуване на материали и оборудване, включени в Списъка
(с изключение на тези за производствени цели)

• СМР за намаляване на енергоемкостта на съществуващия
сграден фонд или във връзка с оборудването по проекта

• Придобиване на дълготрайни нематериални активи, свързани с и
проекта

• Инсталиране на ко-генерационни инсталации за собствени нужди
• Инсталиране на системи за отопление и вентилация от ВЕИ за

собствени нужди (соларни, геотермални, термопомпи и вторична
дървесна биомаса)



ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ 2

+  Компонент 2
„Инвестиции, попадащи в режим
регионална инвестиционна помощ”

 Закупуване на машини, оборудване и съоръжения за намаляване на
енергоемкостта на производството на единица продукция,
вкл. такива за производствени цели, указани в Списъка

 Придобиване на дълготрайни нематериални активи
(патенти, лицензи, ноу-хау и др.), свързани с придобитите
по проекта ДМА

 За постигане на една от следните цели:
– Стартиране на нова дейност в друг отрасъл
– Разширяване на дейността на съществуващо предприятие
– Диверсификация чрез въвеждане на нови продукти/услуги
– Фундаментална промяна на цялостния производствен процес

Енергиен одит е задължителен при инвестиции
в оборудване извън Списъка!



ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ 3

+  Компонент 3 „Услуги”

 Енергиен одит “обследване за енергийна ефективност” по образец, 
от лице, вписано в някой от публичните регистри по ЗЕЕ – 20 000 лв.

 Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за
управление в предприятията съгласно стандартите БДС EN 160001 
(Energy management systems) / EN ISO 50001 – задължително
придобиване на сертификат като краен резултат

 Визуализация на проекта до 5 000 лв.

 Одит на проекта – за проекти със стойност на БФП над 750 000 евро
(1 466 872,50 лв.) – до 5 000 лв.



ВАЖНО

Обследване за енергийна ефективност

Избор на изпълнител

Преди подаване на проектното предложение

Критерии за допустимост



РЕЖИМ ДЪРЖАВНИ
ПОМОЩИ

+  Помощ „de minimis”: Регламент (ЕО) № 1998/2006

Инвестиции, включени в Списъка (с изключение на оборудване
за производствени цели)

 Проекти за възобновяеми енергийни източници, когенерации
 СМР
 Услуги

+  Регионална инвестиционна помощ
(групово освобождаване): Регламент (ЕО) №

800/2008

Машини, съоръжения, оборудване (дълготраен материален
актив),    които допринасят за намаляване на енергоемкостта на
единица продукция
Патенти, лицензи, ноу-хау, инвестиционен проект и др.

(дълготраен нематериален актив)



ЦИКЪЛ НА ПРОЕКТА



ЦИКЪЛ НА ПРОЕКТА



ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

+  Управляващ орган на ОП “Конкурентоспособност”

 Дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност”,
МИЕТ, ул. “6-ти септември” 21

www.opcompetitiveness.bg

 Интернет страница на програма
„Енергийна ефективност и зелена икономика“

www.beeciff.org



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

Румен Цветков
Експерт «Информационно обслужване и услуги»

Тел.: +359 96 300 560

Моб.: +359 879 958 077

E-mail: rtsvetkov@montana.bg


