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Основни параметри на процедурата (1/2) 
 

 

 Процед
ура 

• „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за 
ефективно използване на ресурсите“ 

• Инвестиционен приоритет 3.2 „Ресурсна ефективност“ 

• Приоритетна ос 3 „Енергийна и ресурсна ефективност“  

Цел 

• Повишаване на дела на МСП с внедрени мерки за 
ефективно използване на ресурсите  

• 85% (2012)       93% (2023)  

Бюджет 

• 71 644 656 лв. (36.6 млн. евро) 
• Микро – 10 746 698 лв. (15%) 

• Малки – 28 657 862 лв. (40%) 

• Средни – 32 240 095 лв. (45%)  
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Основни параметри на процедурата (2/2) 

Елементи и Режим на държавна/минимална помощ 

        

 

 

 

 

• Регионална инвестиционна помощ съгласно чл. 14 от Регламент (ЕС) № 651/2014 
ИЛИ помощ “de minimis” съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 за кандидата 

• Помощ de minimis” съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 за партньора 

Елемент А Внедряване 

• Помощи за консултантски услуги в полза на МСП съгласно чл. 18 от Регламент 
(ЕС) № 651/2014 за кандидата 

Елемент Б Консултантски услуги 

• Помощ „de minimis” съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 за кандидата и 
партньора  

Елемент В Други инвестиции, услуги и 
мултиплициране на резултатите 
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Критерии за подбор на операции (1/13) 
 

•Търговци по смисъла на ТЗ или ЗК или еквивалентно 

лице по смисъла на законодателството на държава-

членка на ЕИП 

•Микро, малки и средни предприятия по смисъла на  

чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП и Приложение I на Регламент 

(ЕС) № 651/2014 

•Минимум три приключени финансови години (2014, 

2015 и 2016 г.) към датата на обявяване на 

процедурата 

•Икономическата дейност, за която се предвиждат 

дейности за ресурсна ефективност попада в сектор C 

„Преработваща промишленост” (КИД-2008) 

Допустими 
кандидати 

1/2 
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Критерии за подбор на операции (2/13) 
 

•При стартиране на нова икономическа дейност,  тя 

попада в сектор C „Преработваща промишленост” 

•Реализирани минимум 120 000 лв. приходи от 

продажби на продукция от дейността, за която са 

предвидени дейности за ресурсна ефективност 

(Съгласно Справката за производството и 

продажбите на промишлени продукти за 2016 г.) 

Допустими 
кандидати 

2/2 
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Критерии за подбор на операции (3/13) 
 

•Търговци по смисъла на Търговския закон или 

Закона за кооперациите 

•Микро, малки и средни предприятия по смисъла на 

чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните 

предприятия и Приложение I на Регламент (ЕС) № 

651/2014  

•Минимум три приключени финансови години преди 

датата на обявяване на процедурата (2014, 2015 и 

2016 г.) 

Допустими 
партньори 

1/2 
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Критерии за подбор на операции (4/13) 
 

•Икономическата дейност, за която кандидатстват 

попада в сектор C „Преработваща промишленост” 

или раздели 37 Събиране, отвеждане и пречистване 

на отпадъчни води и 38 Събиране и обезвреждане 

на отпадъци; рециклиране на материали от сектор 

Е Доставяне на води; Канализационни услуги; 

Управление на отпадъци и възстановяване 

•Реализирани минимум 120 000 лв. приходи от 

продажби (Съгласно Отчета за приходите и 

разходите  за 2016 г.)  

Допустими 
партньори 

2/2 
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Допустими 

проекти 

1/2 

1) Проектът е насочен към внедряването на технологични 

решения и методи, пилотни за България (прилагат се за 

първи път), които представляват: продуктова (стока или 

услуга) или производствена иновация 

2) Проектът води до подобряване на ресурсната ефективност 

на предприятието-кандидат и да има потенциален 

положителен ефект върху опазването на околната среда 

3) Проектът има потенциал за мултиплициране на 

резултатите  

4) Проектът се основава на извършен одит за ресурсна 

ефективност по образец на УО 

5) Проектът включва задължително дейности по Елемент А и 

дейности за мултиплициране на резултатите по Елемент В 

Критерии за подбор на операции (5/13) 
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Допустими 

проекти 

2/2 

 

 

Допълнителни изисквания за проекти, реализирани в 

партньорство 

1) Проектите представляват промишлена (индустриална) 

симбиоза 

2)  Проектите включват само един партньор 

3) Проектите се реализират между предприятия, които не са 

свързани предприятия или предприятия партньори по 

смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните 

предприятия 

Критерии за подбор на операции (6/13) 
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Допустими 
дейности/ 

разходи 

(1/4) 

 

Елемент А (задължителен) 

1. Внедряване на технологични и ИКТ решения и методи за 

оптимизиране на производствените процеси и намаляване на 

използваните суровини, използване на алтернативни суровини 

и/или намаляване на образуваните отпадъци в съществуващо 

производство  

2. Внедряване на съвременни технологии за предотвратяване 

образуването на отпадъци в съществуващо производство  

3. Внедряване на съвременни технологии, които позволяват 

повторна употреба на произвеждания продукт, многократната му 

употреба или удължаване времето му на употреба 

Критерии за подбор на операции (7/13) 
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Допустими 
дейности/ 

разходи 

(2/4) 

Елемент А (задължителен) 

4. Внедряване на съвременни технологии, които позволяват 

рециклиране на отпадъците, получени при производството; 

рециклиране на произвеждания продукт след употребата му; 

разглобяване на произвеждания продукт след неговата употреба с 

оглед улесняване на рециклирането или оползотворяване на 

отпадъците от продукта 

5. Внедряване на съвременни технологии за влагане на отпадъците 

като суровина в съществуващо производство или използването им 

за производството на друг продукт 

6. Внедряване на иновационни производствени материали и 

повишаване използването на рециклируеми материали в 

съществуващо производство  

Разходите по Елемент А са допустими както за кандидата, така и за 

партньора! 

Критерии за подбор на операции (8/13) 
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Допустими 
дейности/ 

разходи 

(3/4) 

 

Елемент Б „Консултантски услуги“ (незадължителен) 

1. Консултантски услуги от инженерно-технически характер в 

подкрепа на дейностите по Елемент А „Внедряване“ 

Разходите по Елемент Б са допустими само за кандидата 

 

Елемент В „Други инвестиции, услуги и мултиплициране на 

резултатите“ (задължителен)  

1. Въвеждане на оборотни цикли за използване на водите в 

производствените процеси или други дейности, свързани с 

пречистване на отпадъчните води 

2. Изготвяне на одит за ресурсна ефективност (до 5 000 лв.) 

 

Критерии за подбор на операции (9/13) 
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Допустими 
дейности/ 

разходи 

(4/4) 

 

3. Организиране и провеждане на събития за мултиплициране на 

резултатите от проекта  

4. Публикации в традиционни и дигитални медии за мултиплициране 

на резултатите от проекта 

5. Визуализация на проекта (до 1 000 лв.) 

6. Одит на проекта (до 5 000 лв.) приложимо за проекти с размер на 

БФП над 750 000 евро  

7. Извършване на измервания на показателите за емисии от 

акредитирани лаборатории 

 

Разходите по Елемент В са допустими за кандидатите и за партньорите, 

като вторите имат право само на разходи по т. 1 и 5. 

Критерии за подбор на операции (10/13) 
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 Допълнителни 
изисквания 

 

 

 Разходите по Елемент А следва да представляват минимум 

60 % от общо допустимите разходи проекта  

 

 Разходите по Елемент Б не следва да надхвърлят 20 % от 

общо допустимите разходи по проекта 

 

 В случай че проектното предложение се осъществява в 

партньорство, не повече от 30% от общо допустимите 

разходи по проекта могат да се извършват от партньора 

Критерии за подбор на операции (11/13) 
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Минимален размер на 
помощта 

 

200 000 лв. 
 

 

 

Максимален размер на 
помощта 

Максимална продължителност на проектите - 20 месеца 

Критерии за подбор на операции (12/13) 
 

микро - 500 000 лв. 
 

малки - 1 000 000 лв. 
 

средни - 1 500 000 лв. 
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 Интензитет на помощта за кандидатите  по Елемент А „Внедряване“ при 
режим „регионална инвестиционна помощ“ 

 

 

 

 

 

 

 

 Интензитет на помощта по елемент А при режим „de minimis” (за 
кандидата и партньора) – до 70% от общите допустими разходи по елемента 

 Интензитет на помощта за кандидата  по Елемент Б „Консултантски 
услуги“ - до 50% от общите допустими разходи по елемента 

 Интензитет на помощта по елемент В за кандидата и партньора - до 70% 
от общите допустими разходи по елемента  

 

 

Критерии за подбор на операции (13/13) 
 

 
Категория предприятие 

 
% 

микро и малки предприятия за дейности извън Югозападен район 70% 

средни предприятия за дейности извън Югозападен район 60% 

микро и малки предприятия за дейности в Югозападен район 45% 

средни предприятия за дейности в Югозападен район 35% 
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Методология за подбор на операции (1/5)

 

 Вид процедура за предоставяне на БФП -  процедура на подбор на проекти 

съгласно чл. 25, ал. 1, т. 1 и чл. 29, ал. 2 от ЗУСЕСИФ 

 

 Краен срок за кандидатстване – един  краен срок за кандидатстване. 

Минималният срок за подаване на проектни предложения е 150 дни от датата на 

обявяване на процедурата за подбор на проекти 

 

 Очаквани резултати 

— подобряване на ресурсната ефективност 

— повишаване на симбиозата между предприятията по веригата на стойността 

— подобряване на информираността относно ефективното използване на 

ресурсите в подкрепените МСП  

— намаляване себестойността на продукцията им и повишаване на тяхната 

конкурентоспособност 
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Критерии 
за 

техническа 
и 

финансова 
оценка 

Методология за подбор на операции (2/5) 
 

I. Капацитет и финансова стабилност на кандидата 

(исторически данни) 

II. Конкурентоспособност на предприятието и ефект от 

изпълнението 

-   Срок за откупуване на инвестициите 

- Ефективност на производствените разходи 

- Намаляване на използваните суровини/отпадъци 

III. Приоритизиране на проекти 

- Йерархия на управление на отпадъците 

- Специфични отпадъчни потоци 

- Употреба на опасни химични вещества 

- Количество емисии в атмосферата/водите 

- Натура 2000 

IV. Реалистичност на разходите по проекта 
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Методология за подбор на операции (3/5) 
 

 

 

 

 
• Дял на МСП с мерки за ефективност на ресурсите 

 

• ; 

• Реализирани пилотни и демонстрационни инициативи 

• Брой  на предприятията, получаващи безвъзмездни средства 

• Подкрепени проекти свързани с управление на отпадъците в 

промишлеността 

• Намаляване на емисиите парникови газове 
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Методология за подбор на операции (4/5) 
 

 

 

 

 
• Намаляване на количеството отпадъци, предвидени за депониране, генерирани 

при производството на единица продукция, преди/след изпълнение на проекта в 
проценти 

• Намаляване на количеството използвани суровини при производството на 
единица продукция преди/след изпълнение на проекта в проценти 

• Намаляване на количеството използвани опасни химични вещества при 
производството на единица продукция преди/след изпълнение на проекта в 
проценти 

• Намаляване на водопотреблението на подкрепените предприятия – количества 

потребени води за производството на единица продукт преди/след изпълнение 

на проекта в проценти 

• Количество емисии преди/след изпълнение на проекта 

• Срок за откупуване на инвестициите 

• Повишаване на ефективността на производствените разходи 
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Методология и критерии за подбор на операции 

Промени в резултат от получени коментари 

Допустими кандидати и партньори 

 Отпада условие ‒ Кандидатите/партньорите да могат да участват в 

процедурата за подбор на проекти и да получат безвъзмездна финансова 

помощ, в случай че не са недопустими кандидати/партньори съобразно 

демаркационната линия с други планове и програми, финансирани със 

средства на ЕС 

 

Допустими разходи 

 Допусната техническа грешка 

Разходите по Елемент В А следва да представляват минимум 60 % от общо 

допустимите разходи проекта. Разходите по Елемент Б не следва да надхвърлят 

20 % от общо допустимите разходи по проекта 
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Методология и критерии за подбор на операции 

Промени в резултат от получени коментари 

 

Критерии за оценка 

 Увеличаване тежестта на критерий „EBITDA / обща стойност на проекта“ 

 Преместване на критерий „Намаляване на количеството използвани 

суровини или Намаляване на количеството отпадъци, предвидени за 

депониране“ в раздел II. “Конкурентоспособност на предприятието и 

ефект от изпълнението на проекта” и увеличаване на тежестта му 

 Отпадане на критерий “Фаза на приложение на внедряваната технология 

по цикъла на кръговата икономика“ 

 Намаляване тежестта на критерий „Принос на внедряваните 

технологични решения/методи съгласно йерархията на управлението на 

отпадъците” 



23 

 

Предложение за решение на КН на ОПИК 
2014-2020: 

 

 

 

 

 

КН на ОПИК 2014-2020 одобрява предложените 
Методология и критерии за подбор на операции по 
процедура „Подкрепа за пилотни и демонстрационни 
инициативи за ефективно използване на ресурсите“ 
 

   



Благодаря за вниманието 

www.opic.bg

http://www.opic.bg/

