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Малка грантова схема „Енергийна ефективност в индустрията“ 

 
Схемата предвижда предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) за 
извършване на мерки за енергийна ефективност, с които да се постигне повишаване 
на ефективността на индустриалните процеси в производството и 
конкурентоспособността на българските предприятия.   
 
Под индустриален процес се разбира съвкупност от дейности, пряко свързани с 
технологичния/те процес/и  за производството на определена стока/продукт. 
Един индустриален процес може да бъде изпълняван в една или повече промишлени 
системи. За целите на настоящата процедура производството на електрическа енергия, 
топлинна енергия и/или енергия за охлаждане не е индустриален процес. 
 
 

1. Допустими кандидати: 
Всички лица, които имат регистрация на територията на Република България и са търговци 
по смисъла на чл. 1 от Търговския закон. 
 

2. Допустими партньори: 
Партньорът трябва да притежава опит или експертиза в изпълнението на дейности в 
областта на изпълнението на мерки за енергийна ефективност. 
Допълнителни точки се дават при Партньор от страна-донор.  
Партньорът участва и ефективно допринася за изпълнението на проекта за постигане 
заедно с Кандидата на обща икономическа или социална задача и не е изпълнител на 
дейност по проекта. 
 

3. Допустими проекти: 
Проектното предложение следва да включва дейности, свързани с реализиране на 
енергоспестяващи мерки, водещи до повишаване на ефективността на индустриалните 
процеси, осъществявани в промишлената/ите система/и на предприятието/ята.  
По настоящата процедура ще се насърчават проектни предложения, включващи 
улавянето и повторното използване в индустриалните процеси на отпадна топлина. 
 
По настоящата процедура за подбор на проектни предложения не са допустими следните 
дейности: изграждане на транспортни съоръжения, подобряване на енергийната 
ефективност на системите за осветление, мерки за подобряване на енергийните 
характеристики на промишлените сгради.  
 
Всеки Кандидат може да подаде само едно проектно предложение, което може да включва 
една или повече промишлени системи.  
Когато проектното предложение включва повече от една промишлена система, 
енергоспестяващите мерки могат да се препоръчат с един или повече Доклад/и за 
обследване за енергийна ефективност , изготвен/и от лице/а, вписано/и в публичния 
регистър по чл. 60, ал. 1 от ЗЕЕ в съответствие с наредбата по чл. 57, ал. 6 от ЗЕЕ - 
НАРЕДБА № Е-РД-04-05 от 8.09.2016 г. Проектното предложение трябва да включва 
енергоспестяващи мерки, които са  препоръчани с Доклад от обследване за енергийна 
ефективност на промишлената система. В този случай Докладът от обследването за 
енергийна ефективност трябва да съдържа данни за всеки индустриален процес, в т.ч. 
стойности на индикатори 1, 2 и 3 по т. 4 от Насоките за кандидатстване. 



 

 
За да бъде допустим за финансиране проектът е необходимо наличие на следната 
проектна готовност: 

▪ Доклад от обследването за енергийна ефективност, изготвен от лице, вписано в 
публичния регистър по чл. 60, ал. 1 от ЗЕЕ в съответствие с наредбата по чл. 57, ал. 
6 от ЗЕЕ и Резюме  на  Доклада от  извършеното обследване за енергийна 
ефективност на промишлената система .  

 
 

4. Допустими дейности: 
▪ Изпълнение на енергоспестяващи мерки, препоръчани в Доклад от обследването за 

енергийна ефективност; 
▪ Доставка и монтаж на машини, съоръжения и оборудване, представляващи 

дълготрайни материални активи, препоръчани в обследването за енергийна 
ефективност;  

 
ВАЖНО! 
В случай че мерките включват системи за отопление и охлаждане и/или 
производство на електрическа енергия от възобновяеми източници, допустими са 
само системи, които осигуряват енергия само за промишлената/ите система/и, 
включена/и в проектното предложение.  
 

▪ Извършване на строително-монтажни работи и демонтаж, пряко свързани с и 
необходими за въвеждане в експлоатация на активите, препоръчани в обследването 
за енергийна ефективност; 

▪ Придобиване на дълготрайни нематериални активи (вкл. разходи за разработване на 
софтуер), необходими за изпълнението на мерките, включени в обследването за 
енергийна ефективност; 

▪ Управление на проекта; 
▪ Обмяна на опит, знания и най-добри практики на управленско и експертно ниво, 

обучение, предоставени от Партньора; 
▪ Посещения в България на Партньорите от страни-донори и посещения в страна-

донор на Бенефициента; 
▪ Дейности за информираност и публичност; 
▪ Одит.  

 
Допустими дейности, изпълнявани от Партньор/и: 

▪ Обмяна на опит, знания и най-добри практики на управленско и експертно ниво, 
предоставени от Партньора;  

▪ Посещения в страна-донор на Бенефициента и посещения в България на 
Партньорите от страни-донори. 
 

5. Допустими разходи: 
▪ Разходи за персонал, работещ по проекта, състоящи се от действителни заплати, 

вноски за социално осигуряване и други разходи по закон, включени във 
възнаграждението, ако това съвпада с обичайната политика на Бенефициента, 
съответно на Партньора, по отношение на възнагражденията.;  

▪ Пътни, дневни и квартирни разходи за персонала на Бенефициента и на Партньора; 
▪ Разходи по договори с външни изпълнители за: 
- доставка и монтаж на машини, съоръжения и оборудване, представляващи 

дълготрайни материални активи; 



 

- придобиване на дълготрайни нематериални активи (вкл. разходи за разработване на 
софтуер), необходими за изпълнението на мерките, включени в обследването за 
енергийна ефективно; 

- извършване на строително-монтажни работи и демонтаж, пряко свързани с и 
необходими за въвеждане в експлоатация на активите, препоръчани в обследването 
за енергийна ефективност. 

ВАЖНО! 
Разходите за машини, съоръжения и оборудване са допустими в размер на частта 
от амортизацията, която съответства на продължителността на проекта и 
степента на действително използване за целите на проекта. Когато машините, 
съоръженията и  оборудването е неделимо и необходимо условие за постигане на 
целите и резултатите по проекта, цялата стойност на разходите за тях е 
допустима. 
 

▪ Други преки разходи по договори с външни изпълнители:  
Разходи, произтичащи пряко от допустимите дейности по проекта (разходи за превод, одит, 
информираност и публичност, обмен на опит, знания и най-добри практики на управленско 
и експертно ниво, предоставени от Бенефициента/Партньора/ите и др.). 

▪ Непреки (режийни) разходи 
 

6. Минималният и максималният размер на БФП, режим de minimis: 
▪ Минимален размер на индивидуалната безвъзмездна финансова помощ: 150 000 

евро (296 375 лева); 
▪ Максимален размер на индивидуалната безвъзмездна финансова помощ: 200 000 

евро (391 166 лева). 
 

Минимално съфинансиране: 50% 
 
Краен срок за прием на проекти:  21.10.2022 г. 16:30 ч. 


