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Основни параметри на процедурата (1/4) 

 

 
Процеду

ра 

• „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 ресурсната ефективност на предприятията 
чрез прилагане на нови решения, техники и методи 

Резултати 

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

• 85% (2012)       93% (2023) 



Основни параметри на процедурата (2/4) 

 Общ бюджет на процедурата: 71 644 656 лв. (36.6 млн. евро) 

 Разпределение на бюджета в зависимост от категорията  на 
предприятието-кандидат: 

 

 

 

 
 

 Минимален размер на заявената БФП: 200 000 лв.  

 Максимален размер на заявената БФП в зависимост от категорията на 
предприятието-кандидат: 

 

    

Микро 
предприятия 

Малки 
предприятия 

Средни 
предприятия 

10 746 698 лв. 28 657 862 лв. 32 240 095 лв. 

Микро 
предприятия 

Малки 
предприятия 

Средни 
предприятия 

500 000 лв. 1 000 000 лв. 1 500 000 лв. 
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Основни параметри на процедурата (3/4) 

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 



Основни параметри на процедурата (4/4) 

 Интензитет на помощта за кандидата −„регионална инвестиционна 
помощ“ (Елемент А) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 Интензитет на помощта за кандидата и партньора – „de minimis“ 
(Елемент А и Елемент В) — 70%  

 

 Интензитет на помощта за кандидата −„Помощи за консултантски 
услуги в полза на МСП “ (Елемент Б) — 50%  

 

    

Категория на 
предприятието 

Дейности извън 

Югозападен район 
Дейности в 

Югозападен район 

Микро и малки 70% 45% 

Средни 60% 35% 



Допустими кандидати и партньори (1/2) 

1) Търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или 
еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на 
Европейското икономическо пространство 

2) Микро, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП и 
Приложение I на Регламент (ЕС) № 651/2014 

3) Три приключени финансови години (2014, 2015 и 2016 г.) преди датата 
на обявяване на процедурата 

Критерии за допустимост на кандидатите 

4) Дейността, за която се предвиждат дейности, свързани с подобряване на 
ресурсната ефективност попада в Сектор С „Преработваща промишленост“ 
на икономическата дейност 

5) В случаите на стартиране на нова икономическа дейност в рамките на 
проекта, тази дейност също попада в Сектор C „Преработваща 
промишленост” 

6) Реализирани за 2016 г. минимум 120 000 лв. приходи от продажби на 
продукция от дейността, за която се предвиждат дейности, свързани с 
подобряване на ресурсната ефективност 



Допустими кандидати и партньори (2/2) 

1) Търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите 

2) Микро, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП и 
Приложение I на Регламент (ЕС) № 651/2014 

3) Три приключени финансови години (2014, 2015 и 2016 г.) преди датата 
на обявяване на процедурата 

Критерии за допустимост на партньорите 

4) Сектор С „Преработваща промишленост“ или раздел 38 „Събиране и 
обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали“ на сектор Е на 
икономическата дейност, за която кандидатстват 

5) Реализирани минимум 120 000 лв. приходи от продажби за 2016 г. 



Недопустими кандидати и партньори 

Критерии за недопустимост на кандидатите и партньорите 

 Лица, които попадат в ограничителните изисквания на чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ и чл. 7 от 
ПМС 162/2016; 

 С оглед избягване на припокриването на интервенциите между ОПИК 2014-2020 и ПРСР 
2014-2020, подкрепа по процедурата не могат да получават кандидати/партньори, които 
са: 

− микропредприятия, които имат седалище или клон със седалище на територията на 
селски район и са заявили за подпомагане дейности по проекта, които ще се 
осъществяват в община на територията на селски район 

− предприятия, кандидатстващи за финансиране на дейности за преработка и/или 
маркетинг на горски продукти 

− микропредприятия, осъществяващи инвестиции, свързани с преработка и/или 
маркетинг на селскостопански продукти в неселскостопански продукти извън 
Приложение № I от Договора за създаване на европейската общност, или с 
производството на памук, в случай че тези инвестиции се осъществяват на 
територията на селските райони 



Недопустими кандидати и партньори 

− малки и средни предприятия, осъществяващи  инвестиции, свързани с преработка и/или 

маркетинг на селскостопански продукти в неселскостопански продукти извън Приложение 

№ I от Договора за създаване на европейската общност, или с производството на памук, с 

изключение на хляб, тестени и сладкарски изделия, в случай че тези инвестиции се 

осъществяват на територията на селските райони 

− предприятия, кандидатстващи за финансиране на дейности, които попадат в Сектор С - код 

на икономическа дейност 10 „Производство на хранителни продукти” и код 11 

„Производство на напитки” (конкретните кодове са посочени в т. 2) на т. 11.2 от Условията 
за кандидатстване) 

 При избран режим „регионална инвестиционна помощ“ по елемент А кандидатите не могат да 
участват в процедурата и да получат безвъзмездна финансова помощ, в случай че попадат в 
забранителните режими на Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014 

Конкретните критерии са посочени в т. 3) на т. 11.2 от Условията за кандидатстване! 

 

 В случай на заявена помощ по режим “de minimis“ съгласно Регламент на Комисията (ЕС) № 
1407/2013 (Елемент А и В) кандидатите и партньорите не могат да участват в процедурата и да 
получат безвъзмездна финансова помощ, в случай че попадат в забранителните режими на 
Регламент на Комисията (ЕС) № 1407/2013 

Конкретните критерии са посочени в т. 4) на т. 11.2 от Условията за кандидатстване! 

 



Допустими проекти (1/3) 

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 положителен ефект върху опазването на околната среда 

Ресурсна ефективност - дейности, свързани с намаляване разходването на суровини и/или дейности, 
насочени към ефективно управление на отпадъците при производството на единица продукция. Като 
допринасящи за ресурсната ефективност ще се считат и дейностите, свързани с подобряване на 
ресурсната ефективност на продукта/ите на последващите фази от продуктовия жизнен цикъл, както 
и дейностите по промишлена симбиоза. 

3) Проектът има потенциал за мултиплициране на резултатите  

Внедрените технологични решения и методи могат да бъдат приложени в други подобни 
предприятия, сектори на икономическа дейност, производствени процеси и техники 

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 от страна на кандидата 



Допустими проекти(2/3) 

6) Проектът е в съответствие с хоризонталните политики по чл. 7 и чл. 8 на 
Регламент (ЕС) № 1303/2013 

− Устойчиво развитие 

− Равнопоставеност и недопускане на дискриминация  

7) Проектът се изпълнява на територията на Република България  

8) Проектът отговаря на всички изисквания на условията за кандидатстване 

9) Проектът е съфинансиран от страна на кандидата и партньора 

Допълнителни изисквания за проекти, реализирани в партньорство 

1) Проектите представляват промишлена (индустриална) симбиоза 

Промишлена симбиоза между две предприятия е сътрудничество между две компании, при което 
отпадъкът на едната представлява суровина за производството на другата 

2) Проектите включват само един партньор 

Максимална продължителност на проектите - 20 месеца 



Допустими проекти(3/3) 

ВАЖНО: Допустими за подкрепа по Елемент А в случаите на режим регионална 

инвестиционна помощ съгласно чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) № 651/2014, са 

проектни предложения, които имат за свой основен предмет осъществяването на 

първоначални инвестиции в материални и нематериални активи, свързани с: 

− разширяването на капацитета на съществуващ стопански обект (вследствие на 

инвестицията ще може да произвежда повече от поне един от вече произвежданите 

продукти, при условие че базисният производствен процес не се променя из основи) 

- диверсификацията на продукцията на стопанския обект с продукти, които не са били 

произвеждани до момента в него (продуктът не е бил произвеждан в предприятието преди 

инвестицията за която се кандидатства) 

или 

− основна промяна в целия производствен процес на съществуващ стопански обект 

(прилагането на основна за разлика от рутинна производствена промяна) 

 



Елемент А „Внедряване“ (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 

• 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 

Допустими дейности (1/2) 

Инвестиции по Елемент А могат да заявяват както кандидатите, така и партньорите! 



Допустими дейности (2/2) 

Елемент Б „Консултантски услуги“ (незадължителен) 

• 1) Консултантски услуги от инженерно-технически характер в подкрепа на дейностите 

по Елемент А „Внедряване“ 

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 

• 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  

• 6) Одит на проекта - приложимо за проекти с размер на БФП над 750 000 евро  

• 7) Извършване на измервания на показателите за емисии от акредитирани лаборатории 

 

Услугите по Елемент Б са допустими само за кандидата! 

Дейностите по т. 3 и т. 4 са задължителни и са допустими за кандидата! 

Дейностите по т. 1 и т. 5 са допустими за кандидатите и за партньорите! 



Недопустими дейности 

• Дейности, чието изпълнение е стартирало  преди подаване на проектното предложение с 
изключение на дейността по изготвяне на одит за ресурсна ефективност по образец и тази по 
извършване на измервания от акредитирани лаборатории 

• Дейности, които включват мерки за енергийна ефективност и възобновяема енергия 

• Дейности, свързани с въвеждане на пилотни решения и методи, които не се отнасят до 
икономическата дейност, попадаща в сектор C „Преработваща промишленост” или раздел 38 
„Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали“ от сектор Е, в случай на 
партньорство 

• Дейности, свързани с придобиване на активи, които няма да бъдат използвани за целите на 
подобряване на ресурсната ефективност или за постигане на промишлена симбиоза 

• Други консултантски услуги, които не са от инженерно-технически характер и нямат пряка връзка 
с дейностите по Елемент А или не са посочени като допустими услуги по елемент Б 

• Инвестиции за постигане на намаляване на емисиите на парникови газове от дейности, изброени в 
приложение I към Директива 2003/87/ЕО (Приложение Т) 

• Извършване на реклама – включително и не само публикуване на обяви в периодични издания, 
изработка, разпространение и излъчване на рекламни спотове и др., които нямат отношение към 
дейностите по т. 3 и т. 4. или не са посочени като допустими в „Единния наръчник на 
бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация“ 2014-2020 

• Консултантски услуги за разработване на проектното предложение 

 

Всички недопустими дейности са посочени в т. 13. 2 от Условията за кандидатстване! 



 Йерархията на управлението на отпадъците - предотвратяване, 
рециклиране, оползотворяване  

 Специфичните отпадъчни потоци – опаковки, електрическо 
и електронно оборудване, моторни превозно средства, гуми, 
батерии и акумулатори, биоотпадъци , строителни отпадъци  

 Намаляване на употребата на опасни химични вещества  

 Намаляване на количеството емисии в атмосферата/ 
отпадъчните води 

 Натура 2000 

Приоритизиране 
 



Индикатори (1/2) 

 

 

 

 
• 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 



Индикатори (2/2) 

 

 

 

 

• Ефективно управление на отпадъците съгласно йерархията при управление 
на отпадъците по чл. 6 от Закона за управление на отпадъците, 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 



 

 Продължителността на изпълнение на всеки проект не следва да 
надвишава 20 месеца, считано от датата на влизане в сила на договора 
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

 

Краен срок за подаване на проектни предложения 

16:00 часа на 23.04.2018 г.! 

 Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат 
разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици 
преди крайния срок за подаване на проектни предложения  

 

Въпроси могат да се задават само по електронна поща! 

Адрес на електронна поща: resursna@mi.government.bg 



 



Регулаторна рамка и етапи на оценяване 

 Регулаторна рамка – ЗУСЕСИФ, ПМС 162 от 2016 г. 

 

 Процедура на подбор на проекти с един краен срок за 
кандидатстване. 

 

 Крайният срок за подаване на проектни предложения е 16:00 
часа на 23.04.2018 г.  

 

 Срокът за извършване на оценката на проектните предложения е 
до 3 месеца от издаването на заповедта за назначаване на 
оценителната комисия (чл. 33, ал. 2 от ЗУСЕСИФ), който може да 
бъде удължен от Ръководителя на УО до 4 месеца. 

 

 Етапи на оценяване: 

• оценка на административното съответствие и допустимостта; 

• техническа и финансова оценка; 

 

 



 Наличие на всички придружителни документи  

 Одит за ресурсна ефективност и икономическа оценка на 
проекта  

 Спазване на формалните изисквания за попълване на 
Формуляра за кандидатстване и проверка на допустимостта на 
кандидатите и проектите 

 Когато се установи липса на документи и/или друга 
нередовност, комисията определя срок за отстраняването им не 
по-кратък от една седмица 

 Исканията за представяне на допълнителни документи и 
разяснения ще се изпращат в ИСУН 2020 чрез електронния 
профил на кандидата, като кандидатът ще бъде известяван за 
посоченото електронно чрез електронния адрес, асоцииран към 
неговия профил 



 

 Не се допуска въвеждането на допълнителни критерии за оценка 
или изменение на критериите по време на провеждането на 
процедурата 

 

 След приключване на този етап от оценката на интернет 
страницата на УО, както и в ИСУН се публикува списък на 
проектните предложения, които не се допускат до техническа и 
финансова оценка, както и основанията за недопускането им 

 

 Кандидатите могат да подадат възражение срещу 
предложението на оценителната комисия за отхвърляне на 
проектно предложение пред Ръководителя на Управляващия 
орган в срок една седмица от съобщаването посредством ИСУН 



 Критериите за техническа и финансова оценка на проектните 
предложения са подробно указани в Приложение К към 
Условията за кандидатстване 

 При установяване на обстоятелства и/или неяснота в 
предоставената в проектното предложение информация е 
възможно да бъдат изискани документи/разяснения от 
кандитатите 

 Исканията за представяне на допълнителни документи и 
разяснения ще се изпращат в ИСУН 2020 чрез електронния 
профил на кандидата, като кандидатът ще бъде известяван за 
посоченото електронно чрез електронния адрес, асоцииран към 
неговия профил 

 Предоставяната допълнителна информация не следва да 
съдържа елементи, водещи до подобряване на първоначалното 
проектно предложение 

 

 



 При наличие на недопустими разходи, при несъответствие на 
разходите с пазарните цени, надвишен максимално допустим 
интензитет на помощта, липса на технически/функционални 
характеристики за актив, надхвърляне на прага на получените 
държавни/минимални помощи, Оценителната комисия служебно 
коригира/премахва съответните разходи от бюджета на 
проекта 

 В случай че получи „0” точки по показател „Реалистичност на 
разходите по проекта“ или по някой от показателите от раздел II 
„Конкурентоспособност на предприятието и ефект от 
изпълнението на проекта (прогнозни данни)“, проектното 
предложение се отхвърля 

 Минимален праг за класиране – 51 точки 

 Максимален брой точки - 85 



 Проектните предложения се оценяват и класират в низходящ ред 
съобразно получената оценка до покриване на общия размер на 
финансовите средства, диференцирано за микро и малки и 
средни предприятия 

 Изпращат се покани до одобрените кандидати да представят в 
30-дневен срок доказателства, че отговарят на изискванията за 
бенефициент, като представят необходимите документи 

 Извършва се проверка на декларираната от кандидатите 
категория съгласно ЗМСП 

 Предмет на проверка преди сключване на административен 
договор за безвъзмездна финансова помощ е и спазването на 
ниво група предприятия на ограниченията, произтичащи от 
Регламент 651/2014 

 Проверка за двойно финансиране на дейности 



Допустими разходи и  

Бюджет на проекта 

 



Условия за допустимост на разходите (1/2) 

 

 
Да са необходими за изпълнението на проекта и да отговарят на 
принципите за добро финансово управление - икономичност, 

ефикасност и ефективност на вложените средства 

Да бъдат извършени след датата на подаване на 
проектното предложение и до изтичане на крайния 

срок, определен за представяне на финалния отчет за 
изпълнение на дейностите по проекта. Разходите за одит за 

ресурсна ефективност и разходите за извършване на 
измервания на емисии, които се включват като базови 

данни в одита за ресурсна ефективност следва да бъдат 
извършени преди датата на подаване на проекта, но 
след датата на обявяване на настоящата процедура 

За разходите да е налична адекватна одитна следа, 
включително да са спазени разпоредбите за наличност на 
документите по чл. 140 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 



Условия за допустимост на разходите (2/2) 

 

 Да са за реално доставени продукти и извършени услуги и да 
са действително платени не по-късно от датата на 

подаване на междинния/финалния отчет по проекта от 
страна на бенефициента/партньора 

Да бъдат подкрепени от оригинални разходно-
оправдателни документи и да са отразени в 

счетоводната документация на бенефициента/партньора  
чрез отделни счетоводни аналитични сметки или в 

отделна счетоводна система 

При разходване на средствата да са спазени правилата за 
избор на изпълнители, които са заложени  в ЗУСЕСИФ, 

относимите подзаконови нормативни актове (Постановление 
на МС № 160/01.07.2016г.) и изискванията на Управляващия 

орган 



 
ЕЛЕМЕНТ А  

 

ВНЕДРЯВАНЕ  
 

(ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН) 

1) Разходи за машини, съоръжения, оборудване, 

представляващи дълготрайни материални активи, 

необходими за изпълнението на дейностите по елемента  и 

2) Разходи за права върху патенти, лицензи, „ноу-хау“, 

разработване на софтуер, специализирани компютърни 

приложения за дизайн и разработване на продукти или 

процеси и др., представляващи дълготрайни 

нематериални активи, необходими за изпълнението на 

дейностите по елемента. 

ВАЖНО: Разходите по Елемент А са допустими както за 

кандидата, така и за партньора  и следва да представляват 

минимум 60% от общо допустимите разходи по 

проекта! 

Специфични допустими разходи (1/5) 



 
ЕЛЕМЕНТ Б  

 

Консултантски 
услуги 

 

(НЕЗАДЪЛЖИТЕЛЕН) 

1) Разходи за консултантски услуги от инженерно-

технически характер в подкрепа на дейностите по 

Елемент А 

ВАЖНО:  

• За да са допустими, посочените разходи следва да имат 

пряко отношение към инвестициите, внедрявани по 

Елемент А и да са извършени от външен изпълнител  

• Разходите по Елемент Б са допустими САМО за кандидата  и 

не следва да надхвърлят 20 % от общо допустимите 

разходи по проекта!  

Специфични допустими разходи (2/5) 



 

Елемент В 

 Други 
инвестиции, 

услуги и 
мултиплици-

ране на 
резултатите 

 

(ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН
по т. 3 и т. 4) 

1) Разходи за въвеждане на оборотни цикли за използване на 

водите в производствените процеси или други дейности, 

свързани с пречистване на отпадъчните води (ДМА  и ДНА) 

2) Консултантски услуги за изготвяне на одит за ресурсна 

ефективност на проекта - до 15 000 лева 

3) Разходи за организиране и провеждане на събития за 

мултиплициране на резултатите от проекта - разходи за наем 

на зали и техническо оборудване за провеждане на събитията; 

4) Разходи за публикации в традиционни и дигитални медии за 

мултиплициране на резултатите от проекта 

5) Разходи за визуализация на проекта - до 1 000 лева 

(стикери, временен билборд, постоянна табела или постоянен 

билборд) 

Специфични допустими разходи (3/5) 
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Елемент В 

 Други 
инвестиции, 

услуги и 
мултиплици-

ране на 
резултатите 

6) Разходи за одит на проекта – до 5 000 лева (приложимо за 

проекти с размер на безвъзмездната финансова помощ над 

750 000 евро (1 466 872,50 лева) 

7) Такси за извършване на измервания на показателите за емисии 

от акредитирана лаборатория (само за целите на базовите 

показатели за емисии и направени от външни на 

кандидата акредитирани лаборатории) 

 

Важно: Разходите по Елемент В са допустими както за 

кандидата, така и за партньора като партньорите могат да 

заявяват разходи само по т. 1 и т. 5 

 

Специфични допустими разходи (4/5) 
 



 Допълнителни 
условия 

• Дълготрайните материални и нематериални активи, 

придобити със средства по проекта, следва да бъдат 

използвани единствено в стопанския обект, който получава 

помощта, да бъдат амортизируеми, да бъдат закупени 

при пазарни условия от трети страни, несвързани с 

купувача, и да бъдат включени в активите на 

предприятието, получаващо помощта, съгласно 

приложимите счетоводни стандарти, както и да останат 

свързани с проекта, за който е предоставена помощта, за 

период от три години от окончателното плащане 

• Допустимо е и придобиването на посочените активи чрез 

договор за краткосрочен финансов лизинг, в който се 

съдържа задължението бенефициентът да закупи актива 

след изтичането на договора за лизинг, но не по-късно от 

крайния срок на изпълнение на проекта (чл. 18, ал. 1 и ал. 

3 на ПМС № 189/2016 г. и чл. 14, пар. 6 от Регламент на 

Комисията (ЕС) № 651/2014) 

Специфични допустими разходи (5/6) 



 
ТРЕТИРАНЕ 

НА  

ДАНЪК 
ДОБАВЕНА 
СТОЙНОСТ 

 

 

 

 

При изготвянето на бюджета на проекта, кандидатите 

следва да спазват националното законодателство 

относно третирането на ДДС като „възстановим” и 

съответно недопустим разход или като „невъзстановим” 

и съответно допустим разход по ОПИК и настоящата 

процедура. (Приложение Й от Условията за изпълнение 

– ДНФ 3/23.12.2016г.) 

 

 

 

 БЮДЖЕТ НА ПРОЕКТА (1/3) 



 
ИЗИСКВАНИЯ  

ПРИ 
СЪСТАВЯНЕ 

НА БЮДЖЕТА 
НА 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 

• Заложените разходи следва да съответстват на 

представените пазарни цени като за разходите за 

закупуване на ДМА и ДНА, е допустимо увеличение 

до 10 % от стойността на представената 

оферта  

• При проверка на съответствието на цени в 

чуждестранна валута, ще се взима предвид курсът на 

БНБ към  дата 21.11.2017 г. 

БЮДЖЕТ НА ПРОЕКТА (2/3) 



 
ИЗИСКВАНИЯ  

ПРИ 
СЪСТАВЯНЕ 

НА БЮДЖЕТА 
НА ПРОЕКТА 

 

• В бюджета не се посочват марки, модели, технически 

характеристики и други указващи/насочващи белези 

към конкретен актив или доставчик 

• Кандидатите следва да опишат броя на закупуваните 

ДМА, ДНА и услуги в описателната част на отделните 

бюджетни редове 

• В случай че се планира закупуването на активи от 

един вид, но с различна единична стойност е 

необходимо да бъдат описани в различни бюджетни 

редове от ниво 3 на бюджета на проекта. 

 

Бюджет на проекта (3/3) 



Вариант 1 - с авансово плащане, междинни плащания и окончателно плащане 
 
Вариант 2  - само междинни плащания и окончателно плащане 
 
Вариант 3  - само окончателно плащане 
 
ВАЖНО: 
 
Авансовото плащане е до 40 % от сумата на одобрената безвъзмездна 
финансова помощ срещу представяне на банкова гаранция! 
 
Общият размер на междинните плащания не може да надхвърля 95% 
от стойността на безвъзмездната финансова помощ! 

ВАРИАНТИ НА ИЗПЛАЩАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ФИНАНСОВА ПОМОЩ 



 



Сигнал за нередност: Съгласно § 1 т. 3 от Допълнителните разпоредби на НАНЕСИФ, 

сигнал за нередност е постъпила, включително от анонимен източник, информация за 

извършена нередност, която трябва да съдържа ясна референция за конкретния проект, 

финансиращата програма, административното звено и описание на нередността. 

Сигнали могат да бъдат подавани: 

- чрез деловодството на Министерство на икономиката, 

- чрез бутон „Нередности“ на интернет страницата на Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност” 2014-2020 (http://www.opic.bg) 

- Бутон „Нередности“ се намира в рубрика „Обратна връзка“, подрубрика „Нередности“ , 

където са  публикувани и подробни указания към лицата, желаещи да подадат сигнал 

за нередност   

- На интернет страницата на дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския 

съюз“ (АФКОС) в Министерството на вътрешните работи (http://www.afcos.bg) е 

налично приложение „Сигнали за нередности“, чрез което също може да се подава 

информация в случаите на съмнение за нередност 

 

ВАЖНО! Сигнали могат да бъдат подавани от всяко лице - граждани, 

юридически лица, държавни институции, служители на УО и др. 
 

 

ДЕФИНИЦИИ И ПРОЦЕДУРИ (1/3) 

http://www.opic.bg/
http://www.afcos.bg/


Нередност: съгласно член 2, параграф 36 от Регламент (EO) № 1303/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета, „нередност“ означава всяко нарушение на 
правото на Съюза или на националното право, произтичащо от действие или 
бездействие на икономически оператор, участващ в прилагането на европейските 
структурни и инвестиционни фондове, което има или би имало за последица 
нанасянето на вреда на бюджета на Съюза чрез начисляване на неправомерен 
разход в бюджета на Съюза. 
 
Под „икономически оператор“ следва да се разбира всяко физическо или юридическо 
лице или друг субект, които участват в изпълнението на помощта от европейските 
структурни и инвестиционни фондове, с изключение на държава-членка, която 
упражнява правомощията си като публичен орган. 
 
 
Съмнение за измама: Съгласно § 1, т. 4 от Допълнителните разопредби на 
НАНЕСИФ, „съмнение за измама“ е нередност, даваща основание за образуване на 
административно или съдебно производство на национално ниво с цел да се 
определи съществуването на определено умишлено поведение, по-специално измама 
по смисъла на чл. 1, параграф 1, б. „а“ от Конвенцията за защита на финансовите 
интереси на Европейските общности. 

ДЕФИНИЦИИ И ПРОЦЕДУРИ (2/3) 



 

Измама: Съгласно цитираната разпоредба на Конвенцията, измамите, засягащи 

финансовите интереси на Европейските общности, съставляват,  

по отношение на разходите, всяко умишлено действие или бездействие, 

свързано със:  

  използването или представянето на фалшиви, грешни или непълни 

изявления или документи, което води до злоупотреба или нередно теглене на 

средства от общия бюджет на Европейските общности или от бюджети, 

управлявани от или от името на Европейските общности; 

 укриване на информация в нарушение на конкретно задължение със същия 

резултат; 

 разходването на такива средства за цели, различни от тези, за които те 

първоначално са били отпуснати. 
 
NB! Измамата е вид нередност, свързана с умишлено поведение на 
икономически оператор. 
  
 
 

 

    

ДЕФИНИЦИИ И ПРОЦЕДУРИ (3/3) 



Подаване на 
сигнал за 
нередност Регистрация 

в 
деловодната 

система 

Регистрация в 
регистъра на 

сигнали на УО и 
в ИСУН 2020 

Проверка в 
срок до 3 
месеца, в 

рамките на 
която: 

Уведомява се 
бенефициента, като УО 
може да спре срок за 

плащане или да поиска 
бенефициента да спре 

временно изпълнението 
на проекта 

при 
необходимост 

се искат 
разяснения от 
бенефициента 

може да бъде 
поискано 

становище от 
външен 

експерт/друга 
институция/ор

ган 

при 
необходимост  

проверка на 
място 

Издава се първа 
писмена оценка и 
препис от нея се 

изпраща на 
бенефициента 

Наличие на 
нередност 

Регистрира се  
нередност, като УО 

може: 

- да издаде решение за 
финансова корекция; 

- да прекрати договора; 

- да се пристъпи към 
възстановяване на част или 

цялата изплатена БФП 

След 
прихващане/
възстановяв

ане на 
дължимата 

БФП, 
нередността 

се 
приключва 

Липса на 
нередност 

 

Сигналът 
се 

приключва 
в 

регистъра 
и в ИСУН 

2020 

 

 



Благодаря за вниманието 

www.opic.bg

http://www.opic.bg/

