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Грантова схема  

по оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност” 2014-2020 г. 
 

„Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“ 
 

Цел и очаквани 
резултати от 
процедурата 

Целта на процедурата е да предостави фокусирана подкрепа на големите предприятия в България за 
изпълнение на мерки за енергийна ефективност с цел постигане на устойчив растеж и 
конкурентоспособност на икономиката. Очакваните резултати от подкрепата се изразяват в подобряване на 
енергийната ефективност при крайното енергийно потребление на големите предприятия в България, което 
се очаква да доведе до повишаване на техния капацитет и до постигане на по-устойчив растеж както на 
ниво отделни производствени предприятия, така и като цяло за икономиката. 

Допустими 
кандидати 

Юридически лица или ЕТ, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите със седалище в 
България, които: 

 Не са микро, малки или средни предприятия според закона за МСП, т.е. имат персонал ≥250 служители 

 Имат минимум 3 приключени финансови години (2013, 2014 и 2015 г.)  

 Развиват своята основна или допълнителна икономическа дейност в един от следните сектори, 

съгласно КИД - 2008: 
- B „Добивна промишленост“ 
- C „Преработваща промишленост“ 
- D „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни 

горива“ (недопустими са за финансиране под режим „регионална инвестиционна помощ” на схемата) 
- E „Доставяне на води; Канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ 
- F „Строителство“ (недопустими за финансиране с регионална инвестиционна помощ са кандидати с 

дейност, за която кандидатстват, отнасяща се до инфраструктурата, свързана със сектор транспорт) 
Важно: 

o Кандидати с дейност, попадаща в сектор D „Производство и разпределение на електрическа и 
топлинна енергия и газообразни горива”, не могат да заявят подкрепа за дейности, свързани с 
изпълнение на мерки, отнасящи се до преобразуване, пренос и разпределение на енергия, а само за 
такива, свързани с намаляване на крайното енергийно потребление. 

o Не може да бъде заявена подкрепа за повече от един код на икономическа дейност.  

 Не са предприятия, кандидатстващи за финансиране на дейности, които съгласно КИД 2008 попадат в 

Сектор С - код на икономическа дейност 10 „Производство на хранителни продукти” (конкретно кодове 
10.1; 10.2; 10.3; 10.4; 10.5; 10.6; 10.81; 10.83; 10.84; 10.91;) и код 11 „Производство на напитки” (конкретно 
кодове 11.02; 11.03; 11.06) 

 Не са предприятия, кандидатстващи за финансиране на дейности за преработка и/или маркетинг на горски 

продукти 

 Не могат да участват в процедурата кандидати, в случай че дейността, за която кандидатстват, попада в 

секторите на търговия или услуги съгласно КИД-2008 (сектори G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T и U) 

 Не могат да получават безвъзмездна финансова помощ по Елемент А и по Елемент Б кандидати за 

дейности в сектора “Рибарство и аквакултури”, първичното производство на селскостопански продукти, 
производство и търговия на селскостопански продукти 

 В случай на „регионална инвестиционна помощ“ не извършват дейност в сектор стоманодобив, 

въгледобив, корабостроене, производство на систетични влакна, транспорт и свързаната с него 
инфраструктура, производство и дистрибуция на електроенергия и енергийните инфраструктури 

 Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват в процедурата за подбор на 

проекти поради липсата на самостоятелна правосубектност 

 Не могат да получават помощ по Елемент А предприятия в несъстоятелност, в ликвидация, които все 

още не са се възстановили или не са прекратили гаранцията след получена помощ за оздравяване, са 
обект на план за преструктуриране или са в затруднение. Изискването се отнася за предприятието-
кандидат и за всички предприятия, с които то формира група предприятия. 

 Не могат да получат помощ по Елемент А предприятия, когато през последните 2 години: 

 Съотношението задължения/собствен капитал на предприятието е било по-голямо от 7,5; и 
 Съотношението за лихвено покритие на предприятието, изчислено на основата на EBITDA, е под 1,0. 

 
Изискването се отнася за предприятието-кандидат и за всички предприятия, с които то формира група 
предприятия. 

Допустими 
проекти 

1) Проектите трябва да се основават на препоръки от извършен енергиен одит по образец („обследване 
за енергийна ефективност”), изготвен за целите на процедурата за подбор на проекти (Приложение Б 

към Условията за кандидатстване). 

 Енергийният одит следва да е извършен от лице, вписано в публичния регистър по чл. 60, ал. 1 от 
Закона за енергийната ефективност. 

 Обследването за енергийна ефективност следва да съдържа единствено мерки, свързани с 
дейността, за която се кандидатства, като по отношение на тази дейност трябва да е налице 

информация за енергийното потребление за предходен тригодишен период. 
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 Кандидат може да заяви подкрепа за повече от една промишлена система, но не и за такива, които 
извършват икономическа дейност в различни кодове по КИД 2008. 

 
2) Трябва да включват задължително дейности по Елемент А  

 Проектите могат да включват комбинация от двата елемента, като Елемент А е задължителен. 
Включването САМО на дейности по Елемент Б е НЕДОПУСТИМО. 

 Не са допустими за подкрепа дейности, финансирани по друг проект, програма или каквато и да е друга 
финансова схема, произлизаща от националния бюджет, бюджета на Общността или друга донорска 
програма. 

 
3) Проектът следва да е в съответствие с хоризонталните политики на ЕС: 

 Равнопоставеност и недопускане на недискриминацията - насърчаване на равните възможности за 
всички, включително възможностите за достъп за хора с увреждания чрез интегрирането на принципа 
на недискриминация.  

 Устойчиво развитие - подкрепа за проекти, които допринасят за опазване на околната среда, 
повишаване на ресурсната ефективност и смекчаване на последиците от изменение на климата и 
приспособяване към тях. 

 
4) Проектът следва да се изпълнява само на територията на Република България; 
 
5) Проектът следва да отговаря на всички изисквания, посочени в Условията за кандидатстване. 
 
6) Проектът следва да бъде съфинансиран от страна на кандидата. 

Приоритетни 
проекти 

Приоритет ще бъде даден на проекти, които: 

 Се изпълняват в сектори, които се характеризират с висока енергийна интензивност (химическа 
промишленост; производство на стомана; производство на цимент, керамика, стъкло и вар; 
производство на цветни метали, производство на хартия), съгласно КИД 2008 г.: 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“ 

 Включват пречистване на отпадъчни води, рециклиране на бракувана продукция или използването на 
рециклирани суровини. 

 Ще се изпълняват около (т.е. в населено място, чието землище попада частично или изцяло в границите 
на защитена зона от мрежата „Натура 2000“) и в териториите от мрежа Натура 2000 (т.е. 
http://natura2000.moew.government.bg – раздел Документи/Цифрови данни, свързани с мрежата Натура 
2000) 

Допустими 
дейности 
 

I. Елемент А  
 

1. Инвестиции за изпълнение на мерки, препоръчани в обследването за енергийна ефективност (с 
изключение на мерките, включени за изпълнение по елемент Б на настоящата процедура);  

 Дейностите, свързани с въвеждане на възобновяеми източници (ВИ) не са допустими за финансиране 
по елемент А. 

 Инвестиции в системи, които произвеждат енергия, вкл. и за собствено потребление,  не могат да 
получат финансиране по режим „регионална инвестиционна помощ" 

 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..   

 В случай че кандидат по процедурата се явява задължено лице по смисъла на чл. 14, ал. 4 от ЗЕЕ, 
същият не може да използва частта от енергийните спестявания при крайните потребители, 
постигната със средства по ОПИК, за доказване изпълнението на индивидуалните цели за енергийни 
спестявания, определени в чл. 15 от ЗЕЕ. 

 По Елемент А кандидатите сами избират един измежду приложимите режими на държавна помощ:  
- При условията и праговете за регионална инвестиционна помощ или 
- При условията и праговете за инвестиционни помощи за мерки за повишаване на енергийната 

ефективност  

 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 – налице е, когато в следствие на 

инвестицията съществуващият стопански обект ще може да произвежда повече от поне 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 - означава 
прилагането на основна за разлика от рутинна производствена промяна. Модернизирането на 

http://natura2000.moew.government.bg/
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част от производствения процес не попада в посочения вид първоначална инвестиция, за да е 
налице фундаментална промяна следва да се модернизира цялостния производствен процес. 
За да бъде определена първоначалната инвестиция като основна промяна е необходимо 
допустимите разходи да надхвърлят амортизацията на активите, свързани с дейността, която 
предстои да бъде модернизирана, през предходните три финансови години. 

 Недопустими са дейности, изпълнявани единствено за намаляване на текущите разходи на дадено 
предприятие, които не са свързани с горните инвестиции. 

 Инвестицията следва да се поддържа в региона получател най-малко пет години след изпълнението 
на инвестицията.  

 При Елемент, А в случай че избраният от кандидата режим държавна помощ е „инвестиционни 
помощи за мерки за повишаване на енергийната ефективност“, не са допустими за 
финансиране дейности, които са с цел гарантиране, че потенциалните бенефициенти спазват 
стандартите на ЕС, които вече са приети дори ако все още не са влезли в сила. 

 В случай че за дейностите, за които кандидатът заявява финансиране, е налице изискване за 
спазване стандарт на Съюза, той може да кандидатства за финансиране по режим „инвестиционни 
помощи за мерки за повишаване на енергийната ефективност“ след като е постигнал съответствие 

с този стандарт. 

 Няма да се подкрепят дейности, свързани с изпълнението на мерки за енергийна ефективност, 
основаващи се на метода „добра стара практика“. 

 Няма да се подкрепят дейности, свързани с изпълнението на мерки за енергийна ефективност, при 
които паричната равностойност на енергийните спестявания за дадена мярка е по-малка от 20 % от 
общия размер на спестяванията, които ще бъдат реализирани в резултат от изпълнението ѝ. 

 В случай на дейност, свързана с изпълнение на мярка, отнасяща се до въвеждане на автоматизирана 
система за мониторинг и контрол на енергопотреблението, същата следва да обхваща минимум 60% 
от енергопотреблението на обекта. 

 И по двата елемента е недопустимо да се заявяват за подкрепа инвестиции за постигане намаляване 
на емисиите на парникови газове от дейности, изброени в приложение I към Директива 2003/87/ЕО 
(Приложение Н). Цитираното ограничение се отнася до кандидати с инсталации, включени в 
регистъра за търговия с квоти за емисии на парникови газове.  Посоченото означава, че кандидатите, 
включени в този списък, могат да заявяват за подкрепа само инвестиции, които не са пряко свързани 
и не влияят на производствения процес на инсталацията , на нивата на емисиите и замърсяването от 
нея, както и не водят до повишаване на производствените ѝ мощности. 

 
II. Елемент Б 

 
1. Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в 

предприятията съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN 
ISO 50001,  

2. Придобиване на инвестиционен проект по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ), 

свързан с и необходим за изпълнението на проекта; 
3. Извършване на СМР, пряко свързани с и необходими за въвеждане в експлоатация на активите, 

препоръчани в обследването за енергийна ефективност; 
4. Инвестиции за изпълнение на мерки, препоръчани в обследването за енергийна ефективност, които 

не са заявени по Елемент А 
5. Закупуване на материали, които са пряко свързани с изпълнението на енергийно ефективните мерки, 

препоръчани в обследването за енергийна ефективност и предвидени да бъдат реализирани по проекта 
(в рамките на Елемент А и/или Елемент Б на процедурата)  
*Спомагателни материали, необходими са за окомплектоването на придобитите по проекта инвестиции 
като работеща система, монтаж и/или въвеждане в експлоатация 

6. Публичност и визуализация 
7. Одит на проекта - приложимо за проекти със стойност на безвъзмездната финансова помощ над 750 

000 евро (1 466 872,5 лв.) 
Бележки: 
 Недопустими са дейности, които са започнати и/или физически завършени или изцяло осъществени 

преди подаването на проекта, независимо дали всички свързани плащания са извършени от него, с 
изключение на дейността по придобиване на инвестиционен проект по смисъла на ЗУТ. 

 В случай че кандидат заяви инвестиции за изпълнение на мерки, препоръчани в обследването за 
енергийна ефективност както по Елемент, А така и по Елемент Б, то следва да има предвид, че 
изпълнението на една и съща мярка може да бъде включено само в рамките на един компонент. Не е 
допустимо част от инвестициите, свързани с изпълнението на дадена енергийно ефективна мярка, да 
бъдат заявени по Елемент А, а друга част, по Елемент Б. 

Допустими 
разходи 

I. Елемент А   
 

1) Разходи за придобиване на машини, съоръжения, оборудване (в това число специализирани 
транспортни средства), и СМР, представляващи дълготрайни материални активи, препоръчани в 
обследването за енергийна ефективност; 

 Разходите за специализирани транспортни средства са допустими само в случай че са за 
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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). 

 Разходите за доставка, монтаж, инсталиране, изпитване и въвеждане в експлоатация на 
оборудване/машини/съоръжения следва да бъдат включени в общата стойност на съответните 
активи. 

 
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. 
 

 При избран режим „регионална инвестиционна помощ“ разходите за ДНА са допустими само до 
50% от общите допустими инвестиционни разходи за първоначална инвестиция 

 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: 
 Когато разходите за инвестиции в енергийна ефективност могат да бъдат разграничени в 

общите инвестиционни разходи като отделна инвестиция, тези разходи, свързани с енергийната 
ефективност, представляват допустимите разходи; 

Разходите за инвестиции в енергийна ефективност ще се считат за разграничими в случаите, когато в 
рамките на съответния актив е налице отделен компонент, елемент, съставна част или друга 
физически разграничима единица, която е пряко свързана с повишаване на енергийната ефективност. 

 Във всички останали случаи 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.  

Под подобна (идентична) инвестиция се има предвид технически сравнима инвестиция, но с по-ниски 
показатели за енергийна ефективност (т.е. инвестиция с еднакъв производствен капацитет и 
технически характеристики с изключение на онези, които са пряко свързани с постигането на по-високо 
равнище на енергийна ефективност). 
Не са допустими разходи, които не са пряко свързани с постигането на по-високо равнище на енергийна 
ефективност. 
 
II. Елемент Б  
 
1) 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;  
2) Разходи за придобиване на инвестиционен проект по смисъла на Закона за устройство на 

територията (ЗУТ), свързан с и необходим за изпълнението на проекта; 
Могат да бъдат извършени преди датата на подаване на проекта, но 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. 
3) Разходи за извършване на СМР, пряко свързани с и необходими за въвеждане в експлоатация на 

активите, препоръчани в обследването за енергийна ефективност 
4) Разходи за инвестиции, препоръчани в обследването за енергийна ефективност, които не са заявени 

по Елемент А; 

 Разходи за придобиване на машини, съоръжения, оборудване (в това число специализирани 
транспортни средства) и СМР, представляващи дълготрайни материални активи, препоръчани в 
обследването за енергийна ефективност; Разходите за доставка, монтаж, инсталиране, изпитване и 
въвеждане в експлоатация на оборудване/машини/съоръжения следва да бъдат включени в общата 
стойност на съответните активи, 

 Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи  (вкл. разходи за разработване на 
софтуер), препоръчани в обследването за енергийна ефективност. 

5) Разходи за материали, които са пряко свързани с изпълнението на енергийно ефективните мерки, 

препоръчани в обследването за енергийна ефективност и предвидени да бъдат реализирани по проекта 
(в рамките на Елемент А и/или Елемент Б на процедурата); 

Допустими са само разходи за материали, които не представляват ДМА или не водят до повишаване 
стойността на актива, към който се отнасят. 
6) Разходи за одит на проекта – до 6 500 лв. (задължително за проекти със стойност на безвъзмездната 

финансова помощ над 750 000 евро (1 466 872,5 лв.)  
7) Разходи за публичност и визуализация – до 3 000 лв. 

 
Разходите за Елемент Б не следва да надвишават 40% от общо допустимите разходи по проекта. 
 
Бележки: 

За да са допустими разходите за СМР по процедурата (както по елемент А, така и по елемент Б), те следва 
да представляват ДМА и да водят до подобряване на функционалните характеристики и до повишаване 
стойността на производствената сграда, производствено помещение или актив, към който се отнасят.  
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В случай на СМР, които са пряко свързани с и необходими за въвеждане в експлоатация на актив, заложен 
по Елемент А, същите не трябва да водят до повишаване на стойността на този актив. 
 
Разходите за дейности, свързани със: 
    (i) СМР , препоръчани като мярка в обследването  
и/или   
    (ii) СМР, пряко свързани с и необходими за въвеждане в експлоатация на активите, препоръчани в 
обследването  и/или 
 
− Придобиване на системи за отопление и охлаждане и/или производство на енергия от ВИ за собствено 
потребление не трябва взети общо да представляват повече от 50%  от разходите по проекта. 
 
Заложените разходи следва да съответстват на представените пазарни цени, като е допустимо 
увеличение до 10% от стойността на представената оферта и/или извлечение от каталог на 
производител/доставчик/строител и/или проучване в интернет.  

Процент на 
финансиране  

I. Елемент А: 
 

1) При избран режим „регионална инвестиционна помощ“: 
 

Категория на 
предприятието 

Максимален интензитет 
на помощта за дейности  

извън ЮЗР  

Максимален интензитет на помощта за 
дейности в ЮЗР (София град, София област, 

Благоевград, Перник, Кюстендил) 

Големи предприятия 50% 25% 

 

 Сектор D „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ е 
НЕдопустим под този режим 

 Недопустими за финансиране с регионална инвестиционна помощ са кандидати с дейност, за която 
кандидатстват, отнасяща се до инфраструктурата, свързана със сектор транспорт 

 Недопустими за финансиране по този режим са сектор стоманодобив; сектор въгледобив; сектор 
корабостроене; сектора за производство на синтетични влакна; сектор транспорт, както и свързаната с 
него инфраструктура ; производство и дистрибуция на електроенергия и енергийните инфраструктури. 

 Кандидатът следва да заложи един и същи интензитет за всички разходи в проектното си предложение, 
финансирани по режим „регионална инвестиционна помощ”, с изключение на случаите, когато проектът се 
изпълнява едновременно в два района с различен максимално допустим интензитет на помощта. В този 
случай кандидатът следва да обособи разходите съобразно приложимите интензитети за съответния 
район. 

 В случай че кандидатстват за регионална инвестиционна помощ, кандидатите НЕ следва да са закрили 
същата или подобна дейност в Европейското икономическо пространство през двете години, предхождащи 
подаването на проектното предложение или които, към момента на подаване на проектното предложение, 
имат конкретни планове да закрият такава дейност в срок до две години след приключването на 
първоначалната инвестиция, за която се кандидатства за помощта в съответния регион; 

 При избран режим „регионална инвестиционна помощ“ и ако проектното предложение е за основна 
промяна в целия производствен процес на съществуващ стопански обект, допустимите разходи трябва да 
надхвърлят амортизацията на активите, свързани с дейността, която предстои да бъде модернизирана, 
през предходните три финансови години. 

 
2) 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% 

 
II. Елемент Б: 

 
1. Режим „De minimis”: 

 

Категория на предприятието Максимален интензитет на помощта 

Големи предприятия 50% 

 
Бележка:  
- Остатъкът от общите допустими разходи по проекта, независимо от приложимия режим на 

държавна помощ, трябва да бъде съфинансиран чрез собствени средства на кандидата или със 
средства от външни източници, които средства изключват всякаква публична подкрепа.  

Размер на 
безвъзмездната 
помощ (гранта) 

1. Минималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ по всеки индивидуален проект 
е 500 000 лева. 

Минималният размер на допустимите разходи по Елемент А (приложимо само в случаите, когато 
предприятията са заявили регионална инвестиционна помощ за дейности, свързани с основна промяна в 
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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.   

 
2. Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ по всеки индивидуален проект не 

може да надхвърля 2 500 000 лева.  

 

 В случай на регионална инвестиционна помощ: 

 
Безвъзмездната финансова помощ, за която се кандидатства по Елемент А, 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; 
 б) левовата равностойност на 37 500 000 евро, в случай че проектът ще бъде изпълняван извън 
Югозападен район. 

Проверката за съответствие с максимално допустимия размер на помощта се извършва при вземане 
предвид на общия размер на държавната помощ и/или минималната помощ, получена във връзка със 
същите установими допустими разходи, които се припокриват частично или напълно с разходите по 
проекта. 

Б) Коригираният размер на помощта, изчислен съгласно указанията на чл. 2, пар. 20 от Регламент на 
Комисията (ЕС) № 651/2014, в случай че стойността на допустимите разходи на инвестиционен проект или 
на единен инвестиционен проект по чл. 14, пар. 13 от регламента, е над левовата равностойност на 50 000 
000 евро. 
 

Единен инвестиционен проект е всяка първоначална инвестиция, започната от един и същ бенефициент 
(на равнище група) в срок от три години, считано от датата на започване на работите по друга 
подпомогната инвестиция в същия регион от ниво 3 по Общата класификация на териториалните 
единици за статистически цели . 
 

 В случай на инвестиционни помощи за мерки за повишаване на енергийната ефективност 

 
Максималният размер на помощта по Елемент А 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.  
 
Средният годишен бюджет за държавната помощ по процедурата не следва да надхвърля 150 млн. евро. 
 

 В случай на минимална помощ 

 
Максималният размер на помощта по Елемент Б, за който 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. 

 
Размерът на получените минимални помощи се определя като сбор от помощта, за която се кандидатства и 
получената минимална помощ на територията на Република България от: 
- Предприятието кандидат; 
- Предприятията, с които предприятието кандидат образува „едно и също предприятие“, т.е. свързани 

предприятия. 
- Всички предприятия, които са се влели, слели с или са придобити от някое от предприятията, 

образуващи „едно и също предприятие“ с предприятието кандидат; 
- Предприятията, образуващи „едно и също предприятие“ с предприятието кандидат, които са се 

възползвали от помощ de minimis, получена преди разделяне или отделяне. 
 
Бележка:  
 Праговете, посочени по-горе не могат да бъдат заобикаляни чрез изкуствено разделяне на проекти 

със сходни характеристики и бенефициенти. 
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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 следва да надвишава 7 500 000 лв. В случай че договорът е приключил или 
прекратен, ще бъде взет предвид реалният размер на получената от бенефициента помощ. 

Критерии за 
оценка 

 

Критерии   

I. Повишаване на енергийната ефективност 48 

1. Процент енергийно спестяване от предвидените за въвеждане по проекта мерки на ниво 
предприятие 

22 

2. Проектът включва дейности за оползотворяване на отпадна енергия 3 

3. Проектът включва дейности за изграждане на автоматизирана система за мониторинг и контрол 
на енергопотреблението или кандидатът има вече изградена автоматизирана система за 
мониторинг и контрол на енергопотреблението 

3 

4. Ефективност на инвестицията за енергийна ефективност като отношение на количеството 
спестена енергия в кВтч на годишна база към необходимата инвестиция в лева (кВтч./лв.) 

20 

II. Икономическа  и финансова стабилност на кандидата  24 

1. Внедрени стандарти: кандидатът има въведена система за управление на предприятията 
съгласно следните стандарти: EMAS (Схема на Общността за управление по околната среда и 
одитиране), БДС EN ISO 14001,  БДС EN ISO 50001/предвижда да въведе БДС EN ISO 50001 

2 

2. Претеглен марж на печалбата (2013, 2014, 2015 г.) 6 

3. Претеглена добавена стойност (2013, 2014, 2015 г.)  6 

4. Съотношение между паричната равностойност на енергийните спестявания спрямо общия 

размер на спестяванията, които ще бъдат реализирани в резултат от изпълнението на мерките по 

проекта 

6 

5. Съпоставимост между претеглената стойност на EBITDA за 2013, 2014 и 2015  г. на кандидата и 

стойността на общите допустими разходи по проекта 

4 

III. Конкурентоспособност на предприятието в резултат на изпълнението на проекта 

(прогнозни данни) 

16 

1. Вътрешна норма на възвръщаемост (IRR)  8 

2. Срок на откупуване на инвестицията 8 

IV. Приоритизиране на проекти  9 

1.Проектът се изпълнява в сектори, които се характеризират с висока енергийна интензивност 
(химическа промишленост; производство на стомана; производство на цимент, керамика, стъкло и 
вар; производство на цветни метали, производство на хартия)

1
 съгласно КИД 2008 г.  

 
5 

2. Проектът включва: 
- Дейности за пречистване на отпадъчни води или 
- Дейности за рециклиране на бракувана продукция или 
- Използването на рециклирани суровини 

2 

3. Регионална приоритизация на проектите, изпълнявани около  и в териториите от мрежата 
Натура 2000 

2 

V. Реалистичност на разходите по проекта 3 

1. Реалистичност на разходите по проекта 3 

Общ брой точки 100 

 

 Минимален брой точки – 60 т. 

 При получени „0“ точки по показател V.1 „Реалистичност на разходите по проекта“, проектът се отхвърля. 

Максимален 
срок на проект 

 24 месеца 

Краен срок за 
кандидатстване 

19.05.2017 г. 

 

Бюджет на 
грантовата 
схема 

 97 791 500 лева (50 милиона евро)  
 

 

 

                                                           
1
 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“ 


