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МЕТОДОЛОГИЯ И КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА ОПЕРАЦИИ

1. Основни параметри
Управляващ орган

Главна
дирекция
„Европейски
фондове
за
конкурентоспособност”, Министерство на икономиката

Оперативна програма

Оперативна
програма
конкурентоспособност“ 2014-2020

Приоритетна ос

Приоритетна ос 3 „Енергийна и ресурсна ефективност“

Инвестиционен приоритет

Инвестиционен приоритет 3.1 „Енергийни технологии и
енергийна ефективност”

Наименование на
процедурата/процедурите

Повишаване на енергийната ефективност в големи
предприятия

Цел

Предоставяне на фокусирана подкрепа на големите
предприятия в България за изпълнение на мерки за
енергийна ефективност с цел постигане на устойчив
растеж и конкурентоспособност на икономиката.

Обосновка

На ниво ЕС – 28 България продължава да бъде на
последно място по показател „енергийна интензивност
на икономиката“ с 448.8 kgoe/1 000 EUR спрямо 121.78
kgoe/1 000 EUR1.

„Иновации

и

Въпреки регистрираната в периода 2001-2009 г.
положителна тенденция за намаляване на енергийната
интензивност на икономиката в България, тази
тенденция се променя и в периода 2013-2014 г.
преминава в неблагоприятна като потреблението на
енергия и енергийната интензивност на индустрията
остават практически на нивото от предходната 2013 г.
Така през 2014 г. в България се наблюдава ръст с 2,9% в
крайното енергийно потребление и с 1% на крайната

1

По данни на Евростат за 2014
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енергийна интензивност в сравнение с 2013 г.
Посочените данни показват, че българските предприятия
са на първо място по енергоемко производство на
единица продукция в ЕС, като това се явява един от
факторите, които ограничават производителността и
конкурентоспособността на предприятията в България.
Високите нива на разходване на природни суровини и
енергия в производството се дължат на физически и
морално остарели технологии и на ограничения достъп
до нови практики, системи и модели за производство.
Обновлението
на
съществуващото
производствено
оборудване е крайно наложително, но то изостава
поради липсата на финансов ресурс и относително
бавната възвръщаемост на инвестициите в нови такива,
тъй като цените на електроенергията и ресурсите в
страната са все още едни от най-ниските. В тази връзка
в допълнение към подкрепата за МСП в България, УО на
ОПИК предвижда подкрепа и за големите предприятия
като значими консуматори на енергия, при които
размерът и обхватът на нужните инвестиции в посока
подобряване на енергийната интензивност е още позначим.
Насърчаването на големите предприятия да пристъпят
към инвестиции за повишаване на енергийната
ефективност
би
имало
съществен
принос
към
подобряване на енергийната интензивност на ниво
икономика, но също така би ги направило по-устойчиви
и ефективни в дългосрочен план.
Очаквани резултати

Очакваните резултати от подкрепата се изразяват в
подобряване на енергийна ефективност при крайното
енергийно потребление на големите предприятия в
България, което, от своя страна, да доведе до
повишаване на техния капацитет и до постигане на поустойчив растеж както на ниво отделни производствени
предприятия, така и като цяло за икономиката.

Демаркация

ОПИК и Програмата за развитие на селските райони
(ПРСР)
По отношение на енергийната ефективност ОПИК (ПО 3)
адресира проблемите с високата енергийна интензивност
на предприятията от преработващата промишленост, с
изключение
на
земеделските
производители
и
предприятията от хранителната промишленост за
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преработка и маркетинг на продукти от Анекс I към
ДФЕС, които са обект на подкрепа по ПРСР. И двете
програми ще предоставят подкрепа за използването на
енергия от възобновяеми източници само за собствено
потребление. Предприятията бенефициенти по ОПИК ще
имат възможност да изпълняват мерки за използването
на биомаса, вкл. първична и вторична биомаса от
продукти от Анекс I, като производството на биомаса в
горското стопанство ще се подкрепя по ПРСР.
Продължителност

2016 – 2023 г.

Териториален обхват

Национален обхват
Проектите по процедурата следва да се изпълняват на
територията на Република България.

Бюджет (ЕФРР и
национален)

97 791 500 лв./50 млн. евро като финансирането от ЕФРР
е 83 122 775 лева (42 500 000 евро), а националното
съфинансиране се равнява на 14 668 725
лева (7
500 000) евро.
Средният годишен бюджет за държавната помощ по
процедурата, попадаща в обхвата на Регламент (ЕС) №
651/2014 на Комисията не следва да надхвърля 150 млн.
евро.

Режим на
държавна/минимална
помощ

Елемент А
1) Регионална инвестиционна помощ съгласно чл. 13 и
чл. 14 от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17
юни 2014 година за обявяване на някои категории
помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение
на
членове
107
и
108
от
Договора
(OB
L
187/26.06.2014).
или
2) Инвестиционни помощи за мерки за повишаване на
енергийната ефективност съгласно чл. 38 от Регламент
(ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014.
Забележки: 1. Кандидатът може да избере приложимия
режим на помощ по Елемент А съобразно спецификите
на проекта и предвижданите допустими разходи.
2. Дейностите, свързани с въвеждане на възобновяеми
източници (ВИ), не са допустими за финансиране по този
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елемент.
Елемент Б
Помощ „de minimis“ съгласно Регламент (ЕС) №
1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно
прилагането на членове 107 и 108 от Договора за
функциониране на Европейския съюз към помощта „de
minimis“.
2. Методология и критерии за подбор на операции
Вид процедура за
предоставяне на
безвъзмездна финансова
помощ

Ще се прилага процедура на подбор на проекти,
съгласно чл. 25, ал. 1, т. 1 и чл. 29, ал. 2 от ЗУСЕСИФ.

Краен срок за
кандидатстване

Ще се прилага процедура на подбор на проекти с един
краен срок за подаване на проектни предложения.

За финансиране се одобряват по реда на класирането
всички или част от проектните предложения, чиято
оценка е по-голяма или равна на 60 на сто от
максималната възможна оценка, до покриване на общия
размер на предварително определените и обявени
финансови средства по съответната процедура.

Минималният
срок
за
подаване
на
проектни
предложения е 120 дни от датата на обявяване на
процедурата за подбор на проекти.
Допустими кандидати

1. Кандидатите трябва да са юридически лица или
еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския
закон или Закона за кооперациите или да са
еквивалентно лице по смисъла на законодателството на
държава-членка
на
Европейското
икономическо
пространство;
2. Да са предприятия, които не покриват изискванията
за микро, малки или 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.
3. Да имат минимум три приключени финансови години
към датата на обявяване на процедурата (2013, 2014 и
2015 г.);
4. Икономическата дейност, за която се кандидатства
следва да попада в един от следните сектори: сектор B
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„Добивна промишленост”, сектор C „Преработваща
промишленост”,
сектор
D2
„Производство
и
разпределение на електрическа и топлинна енергия и
газообразни горива”, сектор E „Доставяне на води;
Канализационни услуги, управление на отпадъци и
възстановяване” и сектор F „Строителство“ съгласно
Класификацията на икономическите дейности (КИД 2008)3.
Забележка: 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.
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.
5. Да не попадат в забранителните режими на Регламент
на Комисията (ЕС) № 651/2014 от 17 юни 2014 година,
Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18
декември 2013 г., Регламент (ЕС) № 1301/2013 на
европейския парламент и на Съвета, ПМС № 162/2016г.;
6. Да не са недопустими кандидати съобразно
демаркационната линия с други планове и програми,
финансирани със средства на ЕС.
Забележка:
1) Кандидати, които са задължени лица по смисъла на
чл. 14, ал. 4 от Закона за енергийна ефективност (ЗЕЕ),
не могат да използват 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;
2) Кандидати с дейност, за която кандидатстват,
попадаща в сектор D „Производство и разпределение на
2

Недопустими за финансиране с регионална инвестиционна помощ са кандидати с дейност, за която
кандидатстват, попадаща в сектор D
3
Съгласно текста на ОПИК по инвестиционен приоритет 3.1. секторите на търговията и услугите са
изключени от подкрепа с БФП - Агрегираната номенклатура на икономическите дейности А-3 на НСИ
разделя секторите на икономическа дейност на Селско, горско и рибно стопанство (сектор А), Индустрия
(B, C, D, E и F) и Услуги, в това число и търговия (G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T и U)
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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.
3) Инвестиции в системи, които произвеждат енергия4,
вкл. и за собствено потребление, не могат да получат
финансиране по режим „регионална инвестиционна
помощ".
4) Кандидати могат да участват в процедурата за подбор
на проекти и да получат безвъзмездна финансова
помощ, в случай, че БФП по процедурата, заедно с
договорената5
за последните седем години БФП по
ОПРКБИ и/или ОПИК към крайния срок за подаване на
проектни предложения, не надвишава 7 500 000 лв.
Изисквания към
партньори (ако е
приложимо)
Допустими
проекти/дейности

Неприложимо
I. Допустими проекти:
 Проектите трябва да се основават на мерки,
препоръчани в енергиен одит по образец
(„обследване
за
енергийна
ефективност”),
изготвен за целите на процедурата за подбор на
проекти;
Енергийният одит следва да е извършен от лице,
вписано в публичния регистър по чл. 60, ал. 1 от Закона
за енергийната ефективност.
Контролът относно качеството на изготвените енергийни
одити ще бъде извършван от компетентни външни лица,
които ще притежават нужните умения и квалификация,
за да оценяват тяхното съответствие. Посоченото ще
бъде извършвано в рамките на процеса на оценка на
проектните предложения.
 Проектите

4

трябва

да

включват

дейности

системи за климатизация, котли, системи за оползотворяване на отпадна енергия, термопомпи,
вентилационни системи и др. под.
5
В случай че договорът е приключил или прекратен, ще бъде взет предвид реалният размер на
получената от бенефициента помощ.

по
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Елемент А;
 Проектите трябва да са в съответствие с
хоризонталните политики, залегнали в чл. 7 и чл.
8 на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Eвропейския
парламент и на Съвета.
II. Допустими дейности:
Елемент А
 Инвестиции за изпълнение на мерки, препоръчани
в обследването за енергийна ефективност;
Забележка:
1. В случай, че избраният от кандидата режим държавна
помощ е регионална инвестиционна помощ, допустими
по елемент А са само инвестиции в материални и
нематериални активи, свързани с разширяването на
капацитета на съществуващ стопански обект или основна
промяна в целия производствен процес;
2. 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 ЕС6, които вече са приети, дори ако все
още не са влезли в сила.
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),
6

Съгласно Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията „стандарт на Съюза“ означава:
а) задължителен стандарт на Съюза, определящ равнището на опазване на околната среда, което трябва
да бъде постигнато от отделните предприятия; или
б) задължението съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета да се използват
най-добрите налични техники (НДНТ) и да се гарантира, че нивата на емисиите на замърсителите не са
по-високи отколкото биха били, когато се прилагат НДНТ. В случаите, в които равнищата на емисиите,
свързани с използване на НДНТ, са определени в актове за изпълнение, които са приети в съответствие с
Директива 2010/75/ЕС, тези равнища ще бъдат приложими за целите на Регламент № 651/2014 на
Комисията; когато тези равнища са изразени като обхват, ще се прилага лимитът, постигнат за първи път
с НДНТ;
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изпълнението

на

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 материали7, които са пряко
свързани
с
изпълнението
на
енергийно
ефективните мерки, препоръчани в обследването
за енергийна ефективност и предвидени да бъдат
реализирани по проекта;
6. Публичност и визуализация;
7. Одит на проекта (приложимо за проекти с размер
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);
Забележка:1) В случай на инвестиции във
допустими са само такива за собствено потребление

ВИ

2) Няма да се финансират дейности, свързани с
изпълнение на мерки за енергийна ефективност на
административни сгради, на сгради, които не са
въведени в експлоатация, както и такива, свързани с
изграждане на изцяло нови сгради.
3) Няма да се подкрепя изпълнението на мерки за
енергийна ефективност, основаващи се на метода „добра
стара практика“.
4) Няма да се подкрепя изпълнението на мерки за
енергийна
ефективност,
при
които
паричната
7

Необходими са за окомплектоването на придобитите по проекта инвестиции като работеща система,
монтаж и/или въвеждане в експлоатация
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равностойност на енергийните спестявания от дадена
мярка е по-малка от 20 % от общия размер на
спестяванията от изпълнението ѝ;
5) 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.
Задължителна
комбинация от дейности
(ако е приложимо)

Кандидатите за безвъзмездна финансова помощ могат да
подават
проектни
предложения,
представляващи
комбинация от двата елемента, като включването на
дейности по Елемент А е задължително.
Включването САМО
НЕДОПУСТИМО.

Допустими разходи

на

дейности

по

Елемент

Б

е

Елемент А
1) Разходи за придобиване на машини, съоръжения,
оборудване
(в
това
число
специализирани
транспортни средства8) и СМР, представляващи
дълготрайни материални активи, препоръчани в
обследването за енергийна ефективност;
2) Разходи
за
придобиване
на
дълготрайни
нематериални
активи
(ДНА),
препоръчани
в
обследването за енергийна ефективност;
ВАЖНО: 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 представляват допълнителните инвестиционни
разходи, необходими за постигане на по-високо равнище
на енергийна ефективност, съгласно изискванията на чл.
38, пар. 3 от Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014.
Не са допустими разходи, които не са пряко свързани с
постигането на по-високо равнище на енергийна
ефективност.
Елемент Б

8

Само категория N2 или N3 съгласно Закона за движение по пътищата
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1) Разходи за консултантски услуги за въвеждане и
сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в
предприятията 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;
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;
ВАЖНО: Разходите по т. 4 следва да отговарят на
същите изисквания като разходите по елемент А, а
именно да са:
•
Разходи за придобиване на машини, съоръжения,
оборудване (в това число специализирани транспортни
средства9), както и СМР, представляващи дълготрайни
материални активи, препоръчани в обследването за
енергийна ефективност;
•
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;
6) Разходи за одит на проекта – до 6 500 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).

9

Само категория N2 или N3 съгласно Закона за движение по пътищата
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7) Разходи за визуализация – до 3 000 лв.
ВАЖНО: 1.Разходите за Елемент Б не следва
надвишават 40% от общо допустимите разходи
проекта.

да
по

2.Разходите за извършване на 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 да представляват взети общо повече от 50%
от разходите по проекта.

Минимален размер на
помощта

500 000 лв.

Максимален размер на
помощта

2 500 000 лв.
По Елемент А
При избран режим „регионална инвестиционна помощ“:
Максималните размери на помощта по посочения
елемент не могат да надхвърлят максимално допустимия
размер на помощта по чл. 4, пар. 1, буква „а“ за един и
същ бенефициент на равнище група по чл. 14, пар. 13 от
Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014.
При избран режим „инвестиционни помощи за мерки за
повишаване на енергийната ефективност“:
Максималните размери на помощта по посочения
елемент не могат да надхвърлят максимално допустимия
размер на помощта по чл. 4, пар. 1, буква „т“ от
Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014.
По Елемент Б
Максималният размер на помощта по режим „минимална
помощ“ за едно и също предприятие, заедно с другите
получени минимални помощи, не може да надхвърля
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левовата равностойност на 200 000 евро за период от
три бюджетни години.
Интензитет на помощта

Интензитет на помощта за режим „регионална
помощ“
1. за дейности извън Югозападен район (NUTS2)* – до
50 % от общите допустими разходи по Елемент А.
2. за дейности в Югозападен район (NUTS2)* – до 25%
от общите допустими разходи по Елемент А.
* Съгласно Класификация на териториалните единици за
статистически цели в България.
Интензитет на помощта при избран режим
„инвестиционни помощи за мерки за повишаване
на енергийната ефективност“ – до 45 % от общите
допустими разходи по Елемент А.
Интензитет на помощта за режим „de minimis” – до
50% от общите допустими разходи по Елемент Б.
Общият размер на помощта „de minimis”, предоставена
на едно и също предприятие10 не надхвърля левовата
равностойност на 200 000 евро (391 166 лева) за период
от три бюджетни години.

Продължителност на
проектите

24 месеца

Кръстосано финансиране
(ако е приложимо)

Неприложимо

Критерии за техническа и
финансова оценка

10

I. Повишаване на ЕЕ

48

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

22

2.
Проектът
включва
дейности
оползотворяване на отпадна енергия

3

По смисъла на чл. 2, пар. 2 от Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията.

за
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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
стабилност на кандидата

24

и

финансова

1. Внедрени европейски и международни
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 по проекта 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
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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 стомана11; производство на
цимент, керамика, стъкло и вар; производство
на цветни метали, производство на хартия) 12
съгласно КИД 2008 г.
2. Проектът включва:

5

2

- пречистване на отпадъчни води или
- рециклиране на бракувана продукция или
- използването на рециклирани суровини

Индикатори

3. Регионална приоритизация на проектите,
изпълнявани около13 и в териториите от
мрежата Натура 200014

2

V. Реалистичност на разходите по проекта

3

1. Реалистичност на разходите по проекта

3

Общ брой точки

100

Избраните проекти следва да допринасят в максимална
степен за постигането на следните индикатори:
1/ Индикатори за резултат:
− Енергийна интензивност на икономиката;
2/ Индикатори за продукт:
− Извършени обследвания за енергийна

11

Кандидати с дейност, за която кандидатстват в областта на стоманодобива, са недопустими за
финансиране с регионална инвестиционна помощ
12
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“
13

Проектът се изпълнява в населено място, чието землище попада частично или изцяло в границите на
защитена зона от мрежата „Натура 2000“
14
http://natura2000.moew.government.bg – раздел Документи/Цифрови данни, свързани с мрежата Натура
2000
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ефективност;
− Брой на предприятията, получаващи подкрепа;
− Брой на предприятията, получаващи
безвъзмездни средства;
− Реализирани енергийни спестявания в
предприятията в резултат от изпълнените проекти
(МWh/y);
− Намаляване на емисиите на парникови газове.
Бенефициентите по настоящата процедура следва да
прилагат и спазват методологическите насоки за
отчитане на индикаторите за резултат и изпълнение по
ОПИК, разработени от Управляващия орган и НСИ.

