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МЕТОДОЛОГИЯ И КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА ОПЕРАЦИИ 

1. Основни параметри 

Управляващ орган Главна дирекция „Европейски фондове за 

конкурентоспособност”, Министерство на иновациите и 

растежа 

Оперативна програма Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 

2014-2020  

Приоритетна ос Приоритетна ос 6 „Възстановяване на МСП“ 

Инвестиционен приоритет  Инвестиционен приоритет  „Преодоляване на последиците от 

извънредното положение, предизвикано от пандемията от 

COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво 

възстановяване на икономиката“ 

Наименование на 

процедурата/процедурите 

Възстановяване на МСП чрез подобряване на 

енергийната ефективност 

 Цел Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и 

средни предприятия за възстановяване от икономическите 

последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез 

подобряване на енергийната им ефективност. 

Обосновка Глобалното разпространение на пандемията с COVID-19 и 

въведените карантинни мерки доведоха до нарушаване 

функционирането на почти всички икономически дейности 

както в световен, така и в европейски и национален мащаб. 

Инструментът на ЕС за подкрепа на преодоляването на 

последиците от кризата, предизвикана от пандемията COVID-

19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво 

възстановяване на икономиката (REACT-EU) беше създаден, 

както за да отговори на предизвикателствата на пандемията 

COVID-19, така и да подкрепи подготовката за екологично, 

цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката. 

Излизайки от пандемията Европа трябва да е по-екологична, 

по-дигитална и по-устойчива на кризи.  

В условията на нови вълни на COVID-19 през 2021 г., които 

доведоха до нови ограничения и несигурност относно 

бъдещето, средствата от първия транш по инструмента REACT-

EU в рамките на ОПИК бяха използвани като отговор на 

преките нужди на бизнеса от оборотен капитал.  

Предвид целите на Инструмента REACT-EU и изискванията на 



 
 

Регламент (ЕС) 2020/2221, поставени в преамбюл 6 със 

средствата от настоящия втори транш по инструмента REACT-

EU ОПИК ще допринесе за устойчивото възстановяване на 

икономиката и целите, свързани с климата. В рамките на 

Приоритетна ос 6 „Възстановяване на МСП“ на ОПИК, 

Инвестиционен приоритет 13i, Специфична цел 6.2 

„Намаляване на енергийната интензивност на икономиката“ ще 

се финансират мерки в МСП за енергийно ефективно 

оборудване и технологии. Мерките се явяват продължение на 

мерките по Приоритетна ос 3, Инвестиционен приоритет 4b и 

са насочени към същата специфична цел 3.1 „Намаляване на 

енергийната интензивност на икономиката“. Средствата от 

REACT-EU от настоящия втори транш ще осигурят финансиране 

в тази област след изчерпване на средствата по Приоритетна 

ос 3 и преди стартирането на програмите за периода 2021-

2027. Подкрепата за енергийно ефективно оборудване и 

технологии ще подпомогне предприятията да запазят 

конкурентоспособността си, както и да продължат с 

инвестиционните си намерения. Значителното покачване на 

цената на електрическата енергия и природния газ нарушава 

функционирането на почти всички икономически дейности. 

Небитовите крайни потребители са поставени пред 

перспективата за по-високи сметки за енергия във време, 

когато това може да се отрази на възстановяването им. 

Съществува и риск от подкопаване на доверието и подкрепата 

за енергийния преход, който е необходим не само за да се 

предотврати изменението на климата, но и за да се намали 

уязвимостта на България от колебанията в цените на 

изкопаемите горива. Не на последно място тези инвестиции ще 

допринесат и за постигането на общата кумулативна цел за 

енергийни спестявания за периода 2021—2030 г., заложена в 

Интегрирания план в областта на енергетиката и климата на 

Република България. 

Очаквани резултати Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се 

изразяват в подобряване на енергийна ефективност на МСП, 

което, от своя страна, да подпомогне преодоляването на 

икономическите последствия от разпространението на 

пандемията COVID-19, повишаването на 

конкурентоспособността и понижаване на енергийната 

интензивност както на ниво отделни производствени 

предприятия, така и като цяло за икономиката. 

Демаркация 
ОПИК и Оперативна програма „Околна среда” (ОПОС) 

ОПИК и ОПОС адресират едновременно един от аспектите на 

основната цел на стратегия „Европа 2020“ – интелигентен, 

устойчив и приобщаващ растеж, а именно устойчивостта. В 

рамките на двете програми се предвиждат дейности в 

подкрепа на изпълнението на тематична цел 6 от ОСР на ЕСИФ 

- Опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната 

ефективност. В обхвата на ОПОС са включени мерки насочени 

към опазване, възстановяване и поддържане на биологичното 

разнообразие в Националната екологична мрежа, включваща 

защитени зони и територии (ПО Натура 2000 и 

Биоразнообразие); подобряване на системите за управление 

на битовите отпадъци и осигуряване на подходящо третиране, 

оползотворяване и обезвреждане на битовите отпадъци, при 

спазване на йерархията за управление на отпадъците и 



 
 

насочено към изпълнение на целите, съгласно националното 

законодателство и това на ЕС (ПО Отпадъци); подобряване на 

управлението на водите чрез осигуряването на пречистване на 

отпадъчните води в агломерации, в които отпадните води от 

канализационните мрежи се заустват без съответното 

пречистване, осигуряване на чиста и безопасна питейна вода 

за населението, подобряване на системата за мониторинг на 

водите, изграждането на информационни системи и модели за 

управление на водите. Предвидените мерки ще се изпълняват 

от структури на/звена в структурата на МОСВ, ИАОС, общини, 

юридически лица със стопанска и с нестопанска цел, научни 

институти, структури/органи/звена, отговорни за управлението 

на защитени зони от мрежата Натура 2000 в страната и 

защитени територии и др. 

От друга страна по ОПИК, вкл. по настоящата процедура, ще 

се предвиждат мерки за подкрепа на МСП за инвестиции в 

енергийна ефективност. 

Отчитайки това, мерките по двете програми се допълват и не 

се очаква припокриване /дублиране на интервенции. 

ОПИК и Програмата за развитие на селските райони 

(ПРСР) 

Подкрепата по ОПИК и Програмата за развитие на селските 

райони е взаимно допълваща се по отношение развитието на 

МСП сектора, като демаркацията между двете програми се 

основава на целевите групи и бенефициенти, както и на 

видовете дейности, включени в обхвата на съответните 

приоритети. ПРСР съответно предоставя подкрепа на 

подсекторите за преработка и/или маркетинг на горски 

продукти, както и на земеделските стопанства и 

предприятията, преработващи и добавящи стойност към 

земеделски продукти, включително хранителната 

промишленост за преработка и маркетинг на продукти от 

Приложение I към Договора за създаване на Европейската 

общност. 

В тази връзка, по настоящата процедура са изключени от 

обхвата на подкрепата:   

• предприятия, кандидатстващи за финансиране на 

икономическа дейност, попадаща в обхвата на Приложение I 

към Договора за създаване на Европейската общност; 

• предприятия, кандидатстващи за финансиране на дейности 

за преработка и/или маркетинг на горски продукти. 

• предприятия, кандидатстващи за финансиране на 

икономическа дейност, която съгласно КИД 2008  попада в 

следните кодове от сектор С: 

- От код на икономическа дейност C10 „Производство на 

хранителни продукти” кодове 10.1, 10.2.,10.3, 10.4., 

10.5., 10.6., 10.81., 10.83, 10.84. и 10.91.; 

- От код на икономическа дейност C11 „Производство на 

напитки” кодове 11.02., 11.03. и 11.06.; 

Допълнително при предприятия, които осъществяват 

икономическа дейност, свързана с търговия на 

селскостопански продукти, помощта не следва да бъде 

свързана със задължението да бъде прехвърлена частично или 



 
 

изцяло на първичните производители и размерът на помощта 

не е определен въз основа на цените или количествата на 

продукти, изкупувани от първичните производители или 

предлагани на пазара от съответните предприятия. 

ОПИК и Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР) 

Предвид характера и обхвата на мерките за подкрепа по ОПИК 

и ПМДР основната демаркационна линия между тях е по 

отношение на подкрепяните целеви групи и бенефициенти.  

ПМДР предоставя подкрепа на физически лица и предприятия, 

развиващи дейност в сектор рибарство и аквакултури, 

организации и асоциации от организации на производители на 

продуктите на риболова и аквакултурите, както и други форми 

на обединения в посочените сектори, които са изключени от 

обхвата на ОПИК и в частност на настоящата процедура за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. 

Продължителност   2022 - 2023 г. 

Териториален обхват  Проектите по процедурата следва да бъдат изпълнени на 

територията на Република България.  

Бюджет (ЕФРР и 

национален) 

Общ бюджет – 136 226 120 лв. (69 651 309,16 евро), като 

финансирането от ЕФРР е 100%. 

Режим на 

държавна/минимална 

помощ 

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“. 

Безвъзмездната финансова помощ по процедурата не може да 

се натрупва за същите разходи с всякаква друга 

държавна/минимална помощ. 

2. Методология и критерии за  подбор на операции 

Вид процедура за 

предоставяне на 

безвъзмездна финансова 

помощ 

В съответствие с чл. 21, ал.1, т.2 от Закона за мерките и 

действията по време на извънредното положение, обявено с 

Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за 

преодоляване на последиците и в съответствие с § 51а. от 

Преходните и Заключителни разпоредби на същия закон, се 

прилага процедура на подбор на проектни предложения  при 

опростени правила. 

Процедура на подбор на проектни предложения е такава, при 

която: 

- всеки кандидат представя проектно предложение чрез 

електронен формуляр за кандидатстване, изготвен в 

съответствие с условията за кандидатстване, въз основа на 

публикувана обява; 

- подборът на проектни предложения по настоящата процедура 

ще се основава на принципа на финансиране, основано на 

нуждите – съответствие с основните предизвикателства пред 

бизнеса/икономиката. За финансиране ще бъдат предложени 

проектните предложения, които съответстват на критериите за 

оценка, по реда на тяхното постъпване, до изчерпване на 

финансовия ресурс по процедурата. 

- оценката на проектните предложения по настоящата 

процедура се извършва от комисия, определен с акт на 



 
 

Ръководителя на Управляващия орган.  

В съответствие с чл. 21, ал.1, т.2 от Закона за мерките и 

действията по време на извънредното положение, обявено с 

решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., по 

настоящата процедура не е предвидено извършването на 

техническа и финансова оценка. 

Краен срок за 

кандидатстване 

Ще се прилага процедура на подбор на проекти с един  краен 

срок за кандидатстване. Минималният срок за подаване на 

проектни предложения е 20 дни1 от началната дата за 

подаване на проектни предложения в системата ИСУН 2020. 

Допустими кандидати 1) Допустими са само кандидати, които са юридически лица 

или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския 

закон или Закона за кооперациите. 

2) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти 

са само кандидати, които имат  приключени 2018-та, 2019-

та и 2020-та финансови години.  

3) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти 

са само кандидати, които отговарят на изискванията за микро, 

малко или средно предприятие съгласно Закона за малките 

и средни предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 

2003 г. относно определението за микро-, малки и средни 

предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36). 

4) Кандидатите следва да развиват своята основна 

икономическа дейност в сектор C „Преработваща 

промишленост” съгласно Класификацията на икономическите 

дейности (КИД-2008). 

5) Кандидатите трябва да са реализирали минимален размер 

нетни приходи от продажби общо за 2018-та, 2019-та и 2020-

та финансови години, посочен в Условията за кандидатстване 

за съответната категория предприятие. 

6) Кандидатите могат да участват в процедурата за подбор на 

проекти и да получат безвъзмездна финансова помощ, в 

случай че не са недопустими кандидати съобразно 

демаркационната линия с други планове и програми, 

финансирани със средства на ЕС. 

Изисквания към 

партньори (ако е 

приложимо) 

 

По настоящата процедура за подбор на проекти не се допуска 

участието на партньори.  

Допустими 

проекти/дейности 
1. Дейности, насочени към подобряването на енергийната 

ефективност в предприятието. 

Задължителна 

комбинация от дейности 

(ако е приложимо) 

Неприложимо  

Допустими разходи  1. Разходи за придобиване на машини, съоръжения, 

оборудване, системи, СМР, представляващи дълготрайни 

                                                           
1 На основание на  чл. 21, ал.1, т.2 на Закона за мерките и действията по време на извънредното 

положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (посл. изм. и доп. ДВ. бр.14 от 

18 Февруари 2022г.) 



 
 

активи, включени в Списъка на допустимите категории активи. 

2. Разходи за 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. 

Минимален размер на 

помощта 

25 000 лв. 

Максимален размер на 

помощта 

150 000 лв.  

Интензитет на помощта Максимален интензитет на помощта - 50%. 

Продължителност на 

проектите 

10 (десет) месеца 

Кръстосано финансиране 

(ако е приложимо) 

Н/П 

Критерии за техническа и 

финансова оценка 

В съответствие с чл. 21, ал.1, т.2 от Закона за мерките и 

действията по време на извънредното положение, обявено с 

Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за 

преодоляване на последиците и в съответствие с § 51а. от 

Преходните и Заключителни разпоредби на същия закон, по 

настоящата процедура не е предвидено извършването на 

техническа и финансова оценка. 

Индикатори Индикатори за резултат 

В съответствие със специфична цел 6.2. на Инвестиционен 

приоритет „Преодоляване на последиците от извънредното 

положение, предизвикано от пандемията от COVID-19, и 

подготовка за екологично, цифрово и устойчиво 

възстановяване на икономиката“  проектните предложения по 

настоящата процедура следва задължително да имат принос 

към постигането на следния индикатор за резултат: 

- Енергийна интензивност на икономиката. 

Индикатори за изпълнение 

Допълнително, УО на ОПИК ще следи за изпълнението и 

отчитането на следните индикатори за изпълнение:  

1) Брой предприятия, получаващи подкрепа. 

2) Брой предприятия, които получават безвъзмездни  

средства. 

3) Частни инвестиции, допълващи публичната подкрепа за 

предприятията (безвъзмездни средства) 

 

ВАЖНО: Повече информация по отчитането на индикаторите 

за резултат и изпълнение по оперативната програма е дадена 

в Информация за отчитането на индикаторите за резултат и 

индикаторите за изпълнение на ОПИК, публикувана на 

следния интернет адрес: http://opic.bg/opik/operativna-

programa 

 

http://opic.bg/opik/operativna-programa
http://opic.bg/opik/operativna-programa

