
 

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 
Процедура BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на 

енергийната ефективност“ 
 
 
Обявяване на процедурата: 03 Май 2022 г. 
Краен срок: 23 Май 2022 г. 

 
1. Цел на процедурата: 

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. 
 

2. Размер на безвъзмездната помощ: 

Минимален размер на безвъзмездна помощ 25 000 лв. 

Максимален размер на безвъзмездна помощ:  150 000 лв. 

 
Интензитет на помощта: 50 %, по de minimis 
 

3. Допустими кандидати: 
▪ юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон 

или Закона за кооперациите. 
▪ кандидати, които имат приключени 2018-та, 2019-та и 2020-та финансови години. 
▪ микро, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни 

предприятия. 
▪ кандидатите следва да развиват своята основна икономическа дейност в сектор C 

„Преработваща промишленост” съгласно Класификацията на икономическите 
дейности (КИД-2008 за 2020 г.) 

▪ кандидатите следва да са реализирали нетни приходи от продажби общо за 2018-та, 
2019-та и 2020-та финансови години в зависимост от категорията на предприятието-
кандидат, както следва: 
 

Категория на предприятието Нетни приходи от продажби 

Микропредприятие  ≥ 210 000 лева 

Малко предприятие ≥ 750 000 лева 

Средно предприятие ≥ 3 000 000 лева 

 
4. Допустими дейности: 
▪ Дейности, насочени към подобряването на енергийната ефективност в предприятието. 

 
Кандидатите могат да придобиват по проекта единствено активи, които са сред посочените 
такива в Списъка на допустимите категории активи (Приложение 18.1), като за целта трябва 
да ги включат в Приложение 18.2 „Заявени активи съобразно Списъка на допустимите 
категории активи“.   
 
По настоящата процедура в съответствие със „Списъка на допустимите категории активи“ 
(Приложение 18.1) е допустимо проектите да включват строително монтажни работи (СМР).  
В случай че кандидатът реши да пристъпи към изпълнение на дейностите по проекта, 
свързани с изпълнение на СМР, след подаване на проектното предложение и преди 
сключване на административния договор за безвъзмездна помощ (при сключване на такъв), 
следва да бъдат представени актуални цветни снимки (общ и близък план) на сградата и 
помещението/ята, където е предвидено да се извършват СМР, от които ясно да се вижда 



 

датата на заснемането. Снимките трябва да бъдат изпратени чрез модул „Комуникация с УО“ 
в ИСУН 2020. 
Такива снимки следва да има представени за всеки отделен вид СМР (в случай на повече от 
едно). Следва да е налице и описание на местоположението на обекта, където ще бъдат 
извършени СМР. Датата на снимките трябва  да е след датата на подаване на проектното 
предложение. 
 

▪ Разходи 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. 

 
ВАЖНО: Задължителен краен резултат от изпълнението на услугите за въвеждане и 
сертифициране на системи за енергиен мениджмънт е придобиването на сертификат за 
въведена система за управление (СУ).  
 
Инвестицията по процедурата следва да се поддържа в програмния район (България) 
като активите, 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, както и да останат 
свързани с проекта, за който е предоставена помощта, за срок от минимум три години от 
окончателното плащане. 
 

5. Допустими разходи: 
▪ Разходи за придобиване на машини, съоръжения, оборудване, системи, СМР, 

представляващи дълготрайни активи, включени в Списъка на допустимите категории 
активи (Приложение 18.1). 

 
В случай че за въвеждането в експлоатация на активите по т. 1 са необходими допълнителни 
разходи за спомагателни материали за окомплектовка на инвестицията като работеща 
система и/или монтаж, то същите са допустими за финансиране, като те са предвидени в 
общата стойност на съответните активи, детайлно описани в Приложение 18.2 „Заявени 
активи съобразно Списъка на допустимите категории активи“, и в тази връзка  не следва да 
се посочват отделно. 
 
С оглед определяне на реалистичността на предвидените разходи за закупуване на 
дълготрайни активи, кандидатът следва да заложи в Приложение 18.2 „Заявени активи 
съобразно Списъка на допустимите категории активи“ стойности, ненадвишаващи 
стойностите, определени от УО на ОПИК на база извършено проучване, като по преценка на 
кандидата е допустимо тези стойности да бъдат завишени с до 15%.   
 

▪ Разходи за консултантски услуги за въвеждане на система за енергиен мениджмънт в 
предприятията съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Energy 
Management Systems)/EN ISO 50001;  

ВАЖНО: Разходите по т.2.1 не следва да надвишават 8 000 лв. 
 

▪ Разходи за консултантски услуги по сертифициране на система за енергиен 
мениджмънт в предприятията съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 
(Energy Management Systems)/EN ISO 50001. 

ВАЖНО: Разходите по т.2.2 не следва да надвишават 10 000 лв. 
 
Максимален срок за изпълнение на проекта: 10 месеца 
 


