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Основни параметри на процедурата (1/2) 
 

 

 
Процедура 

• Процедурата ще бъде обявена в рамките на 
Инвестиционен приоритет 3.1, Приоритетна ос 3 
„Енергийна и ресурсна ефективност“ на ОПИК 2014-
2020. 

 

Цел 

• Да се осигури интегриран подход за фокусирано и 
интегрирано прилагане на мерки за ЕЕ и енергия от ВИ 
във всички икономически сектори в съответствие с 
държавната политика в сферата на ЕЕ и националните 
стратегически документи и планове.   

Бюджет 

• Общ бюджет – 7 823 320 лв. (4 млн. евро), като 
финансирането от ЕФРР е 6 649 822 лв. (3,4 млн. евро), а 
националното съфинансиране се равнява на 1 173 498 
лв.  (600 000 евро).  



3 

 

• Дейностите следва да бъдат изпълнени на територията на 
Република България.  

 

• Резултатите от изпълнението на проекта следва да се 
ползват на територията на Р. България. 

Териториален 
обхват 

 

• В рамките на процедурата няма да бъдат подкрепяни 
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.   

 

Демаркация   
 

 

• В резултат от изпълнението на процедурата се очаква да се 
постигне положителен ефект за надграждане на капацитета 
за осъществяване на мерки за ЕЕ и оценка на резултатите от 
тях, по-ефективно планиране и изпълнение на конкретните 
политики в областта на ЕЕ и ВЕИ и увеличаване на интереса 
от крайни ползватели на помощта към мерки за ЕЕ и ВЕИ.   

 

Очаквани 
резултати  

Основни параметри на процедурата (2/2) 
 



Методология за подбор на операции (1/8) 
 

Видове допустими дейности по процедурата:    

1. Изготвяне/извършване на анализи, проучвания (вкл. анкетни), 

изследвания, оценки и др., необходими за набиране на данни за 

сравнителен анализ за основни показатели за ЕЕ; данни за крайното и 

първичното потребление в сектор „Индустрия“; адаптиране на софтуер за 

математическо енергийно моделиране и прогнозиране; установяване 

степента на използване на иновативни нисковъглеродни технологии.  

 

2. Разработване на ЕСКО договори за предоставяне на енергийно-

ефективни услуги за изпълнението на мерки за повишаване на енергийната 

ефективност в предприятията, вкл. МСП.  

 

3. Организиране и провеждане на информационни кампании за 

популяризиране и повишаване на информираността за популяризиране на 

ЕСКО механизма и подобряване на ефекта и ползите от прилагането на 

мерки за ЕЕ и енергия от ВИ в предприятията.   

 

4. Разработване на наръчници/ръководства/указания по управление на 

енергийната ефективност в предприятията, вкл. методически указания за 

извършване на обследване за енергийна ефективност на предприятия.  

 

 



Методология за подбор на операции (2/8) 
 

Видове допустими дейности по процедурата:    

5. Организиране и провеждане на семинари/обучения на енергийни 

мениджъри по управление на енергийната ефективност и БДС EN ISO 50001 в 

предприятията, вкл. МСП.  

 

6. Организиране и провеждане на семинари за популяризиране на 

разработените методически указания за извършване на обследване за 

енергийна ефективност на предприятия. 

 

7. Организиране и провеждане на специализирани обучения за служителите 

на АУЕР за повишаване на техния капацитет за подпомагане на 

индустриалните потребители на енергия при реализиране на инвестиционни 

проекти за ЕЕ и придобиване на актуални познания в областта на новите 

технологии и тенденции за производство на енергия от ВИ за собствено 

потребление.   

 

8. Разработване и/или надграждане на информационни системи, вкл. „Хелп 

Деск“ система/електронни регистри/бази данни/специализирани софтуерни 

продукти или електронни услуги, вкл. разработване на нови 

функционалности, в областта на енергийната ефективност и енергията от ВИ.  

 



Методология за подбор на операции (3/8) 
 

Видове допустими дейности по процедурата:    

 

9. Създаване на система за мониторинг на резултатите от изпълнението на 

проекти за повишаване на енергийна ефективност, финансирани по 

оперативните и други програми.  

 

10. Консултантски услуги за разработване на документация за 

предвидените по проекта/ите обществени поръчки, вкл. технически 

спецификации.  

 

11. Дейности, свързани с организация и управление на проекта/ите. 

 

12. Одит на проекта/ите. 

 

13. Дейности, свързани с информация и комуникация на проекта/ите.  
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Методология за подбор на операции (4/8) 
 

• Разходи за изготвяне/извършване на анализи, 
проучвания (вкл. анкетни), изследвания, оценки и др.  

 

• Разходи за консултантски услуги за разработване на 
ЕСКО договори за предоставяне на енергийно-
ефективни услуги за изпълнението на мерки за 
повишаване на ЕЕ в предприятията, вкл. МСП.  

 

• Разходи за организиране и провеждане на 
информационни кампании.  

 

• Разходи за разработване на наръчници/ ръководства/ 
указания по управление на енергийната ефективност в 
предприятията.  

 

• Разходи за организиране и провеждане на 
семинари/обучения на енергийни мениджъри по 
управление на ЕЕ и БДС EN ISO 50001 предприятията, 
вкл. МСП.   

Допустими 
разходи: 
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Методология за подбор на операции (5/8) 
 

• Разходи за организиране и провеждане на семинари за 
популяризиране на разработените методически 
указания за извършване на обследване за енергийна 
ефективност на предприятия. 
 

• Разходи за организиране и провеждане на 
специализирани обучения за служителите на АУЕР за 
повишаване на техния капацитет.   
 

• Разходи за разработване и/или надграждане на 
информационни системи, вкл. „Хелп Деск“ система/ 
електронни регистри/ бази данни/ специализирани 
софтуерни продукти или електронни услуги.  
 

• Разходи за създаване на система за мониторинг на 
резултатите от изпълнението на проекти за повишаване 
на енергийна ефективност, финансирани по 
оперативните и други програми.  
 

• Разходи за придобиване на ДМА и ДНМА.   
 

Допустими 
разходи: 
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Методология за подбор на операции (6/8) 
  

• Разходи за консултантски услуги за разработване на 
документация за предвидените по проекта/ите 
обществени поръчки, вкл. технически спецификации.   

 

• Разходи за организация и управление на проекта/ите – 
до определения размер съгласно Методологията за 
определяне на размерите на единна ставка за 
финансиране на дейности за организация и 
управление. 

 

• Разходи за командировки (пътни, дневни и квартирни 
разходи и разходи за застраховки) в страната и в 
чужбина.  

 

• Разходи за одит на проекта/ите – до 10 000 лв.  

 

• Разходи за информация и комуникация – до 1% от 
общите допустими разходи по проекта/ите.   

 

• Разходи за застраховки на придобитите в резултат от 
изпълнението на дейностите по проекта/ите ДМА.  

 

Допустими 
разходи: 
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Методология за подбор на операции (7/8) 
 

Минимален размер на 
помощта 

 

Няма  
 

 

 

Максимален размер на 
помощта 

  

7 823 320 лв.  
 

 

 

Максимална продължителност на проекта: 24 месеца 
 

Интензитет на помощта: 100%  
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Методология за подбор на операции (8/8) 
 

Вид на процедурата за предоставяне на БФП  

• Процедура чрез директно предоставяне на БФП на 
конкретен бенефициент съгласно чл. 25, ал. 1, т. 2 от 
ЗУСЕСИФ и чл. 2, т.2 от ПМС 162/ 05.07.2016 г.    

 

Краен срок за кандидатстване  

• Процедура с няколко крайни срока за кандидатстване. 
Минимален срок за подаване на проектното предложение за 
първия краен срок e до 120 дни от датата на обявяване на 
процедурата.   



12 

 

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 чрез директно предоставяне за подкрепа 

на АУЕР в рамките на Инвестиционен приоритет 

3.1, Приоритетна ос 3 „Енергийна и ресурсна 

ефективност“.   

 
 

   


