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Цел на процедурата: 

Повишаване на ресурсната ефективност на предприятията чрез прилагане на 

нови решения, техники и методи. 

 

Допустими кандидати: 

 Микро, малки и средни предприятия (МСП) 

 Регистрирани по ТЗ или ЗК 

 Имат минимум 3 приключени финансови години (2014, 2015 и 2016) 

 Икономическата дейност, за която се предвиждат дейности, свързани с 

подобряване на ресурсната ефективност попада в сектор C 

„Преработваща промишленост” съгласно КИД 2008 

 Когато кандидатите стартират нова икономическа дейност в рамките на 

проекта, тази дейност също попада в сектор C „Преработваща 

промишленост” съгласно КИД-2008.  

 

ВАЖНО: За да е допустимо стартирането на производството на нов 

продукт по проекта, следва новото производство да е пряко свързано със 

съществуващото производство, спрямо което са предвидени дейности, 

свързани с подобряване на ресурсната ефективност, като отпадъкът от 

едното производство представлява суровина за другото (т.нар. промишлена 

симбиоза).  

 

 Кандидатите имат реализирани минимум 120 000 лв. приходи от 

продажби на продукция от дейността, за която са предвидени 

дейности, свързани с подобряване на ресурсната ефективност 

(удостоверява се със Справка за производството и продажбите на 

промишлени продукти за 2016 г. към ГФО) 

 

Кандидатът може да участва самостоятелно или в партньорство с друго 

МСП. Партньорството е допустимо, а не задължително. Партньорите 

отговарят на същите критерии като кандидатите, но в допълнение могат да 

развиват дейност и в раздел 38 „Събиране и обезвреждане на отпадъци; 

рециклиране на материали“ от сектор Е „Доставяне на води; Канализационни 

услуги; Управление на отпадъци и възстановяване“. В случай на 

партньорство, отпадъкът от производството на едното предприятие трябва 

да е суровина за другото!  



 

Финансиране 

 

Наличният финансов ресур по схемата е общо: 71 644 656.10 лв., от които: 

 

Микро предприятия Малки предприятия Средни предприятия 

10,746,698.41 лв. 28,657,862.44 лв. 32,240,095.25 лв. 

 

Размер на финансирането  

 Мнимален размер за всички видове МСП: 200,000 лв. 

Максимален: 

 Микро предприятия: 500,000 лв. 

 Малки предприятия: 1,000,000 лв. 

 Средни предприятия:1,500,000 лв. 

 

Класирането на проектните предложения ще бъде в три отделни поредици, в 

зависимост от категорията МСП.  

 

Допустими проекти. Вид и % на безвъзмездната финансова помощ. 

Допустими дейности. 

 

Допустими проекти 

 

1) Проектът следва да е насочен към внедряването на технологични 

решения и методи, пилотни за България (прилагат се за първи път) 

и които представляват продуктова (стока или услуга) или 

производствена иновация. 

 

2) Проектът следва да се основава на извършен Одит за ресурсна 

ефективност по образец, изготвен за целите на процедурата. Одитът 

за ресурсна ефективност следва да е изготвен преди подаване на 

проектното предложение. 

 

3) Проектът следва да води до подобряване на ресурсната ефективност на 

предприятието-кандидат и да има положителен ефект върху опазването 

на околната среда. 

 

ВАЖНО: Под ресурсна ефективност се има предвид дейности, свързани с 

намаляване разходването на суровини и/или дейности, насочени към ефективно 

управление на отпадъците при производството на единица продукция. 

Ресурсите, по отношение на които е допустимо да се заявят инвестиции с 

цел тяхното по-устойчиво използване са изрично посочени в Одита за 

ресурсна ефективност.   
 

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 (т.е. когато отпадъците от едно производство се 

използват като суровина за друго). По процедурата не са допустими проекти 



за енергийна ефективност, вкл. такива, които използват енергия от 

възобновяеми източници (ВИ).  

 

4) Проектът задължително следва да има потенциал за мултиплициране на 

резултатите, т.е внедрените технологични решения и методи следва да 

могат да бъдат приложени в други подобни случаи (подобни 

предприятия, сектори на икономическа дейност, подобни 

производствени процеси и техники). 

 

Съфинансиране от програмата, допустими дейности и допустими разходи  

 

Елемент А „Внедряване“ - задължителен 

 

Вид на помощта и % на БФП  

Бенефициентът може да избере един от двата приложими типа финансова 

помощ  

 

А.1. Режим регионална инвестиционна помощ 

Категория Проектът се изпълнява 

извън ЮЗР 

Проектът се изпълнява в 

ЮЗР 

Микро и малко 70% 45% 

Средно 60% 35% 

 

Условията и праговете на “Регионална инвестиционна помощ” се прилагат, 

когато проектното предложение има за цел: разширяване капацитета на 

съществуващ стопански обект; диверсификация на продукцията на стопанския 

обект с продукти, които не са били произвеждани до момента в него; основна 

промяна в целия производствен процес на съществуващ стопански обект. 

 

А.2. Режим де минимис – за всички категории МСП съфинансирането от 

програмата е в размер на 70%.  Ако проектът се изпълнява в партньорство, 

партньорът прилага режим де минимис.  

 

Допустими дейности 

ВАЖНО: Дейностите по Елемент А се разписват по начин, който съответства 

на дейностите, описани в Одита за ресурсна ефективност!   

 

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 разходи по Елемент А – минимум 60% от общо допустимите 

разходи по проекта 

 Разходи за машини, съоръжения, оборудване, представляващи 

дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на 

дейностите по елемента. 

 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. 

 

Елемент Б „Консултантски услуги“  - незадължителен 

 

Вид на помощта и % на БФП  

Приложим режим “Помощи за консултантски услуги в полза на МСП” 

За всички категории МСП, БФП е в размер на 50%. 

 

Допустими дейности 

1. Консултантски услуги от инженерно-технически характер в подкрепа 

на дейностите по Елемент А   

 

Допустими разходи по Елемент Б - не следва да надхвърлят 20 % от общо 

допустимите разходи по проекта. 

 Разходи за консултантски услуги от инженерно-технически характер в 

подкрепа на дейностите по Елемент А. Трябва да са извършени от 

външен изпълнител. 

 

Елемент В „Други инвестиции, услуги и мултиплициране на резултатите“ – 

задължителен  

 

Вид на помощта и % на БФП  

Режим де минимис 

За всички категории МСП – 70% БФП 

 

Допустими дейности 

1. Въвеждане на оборотни цикли за използване на водите в 

производствените процеси или други дейности, свързани с пречистване 

на отпадъчните води. Важно: дейността се описва по начин, който 

съответствва на дейността по намаляване употребата на свежа вода, 

описан в Одита за ресурсна ефективност; 

2. Изготвяне на Одит за ресурсна ефективност на проекта за целите на 

процедурата съгласно Приложение Е от документацията. Дейността 



може да бъде извършена от кандидата или възложена на външен 

изпълнител. Извършва се в периода след датата на обявяване на 

процедурата и преди предаването на проекта. Разходите за одита са 

допустими в случаите, когато е изготвен от външен изпълнител – 

задължителна; 
3. Организиране и провеждане на събития за мултиплициране на 

резултатите от проекта: пресконференции, кръгли маси, работни срещи, 

представяне в медиите – задължителна; 

4. Публикации в традиционни и дигитални медии за мултиплициране на 

резултатите от проекта – задължителна; 

5. Визуализация на проекта: стикери, временен билборд, постоянна табела 

или постоянен билборд – задължителна; 

6. Одит на проекта – задължителна за проекти над 750 х. евро грант 

7. Извършване на измервания на показателите за емисии от акредитирани 

лаборатории. Измерването на базовите показатели за емисии следва да 

бъде извършено в периода след обявяване на процедурата и преди 

подаване на проекта и да е заложено като дейност по проекта. 

Контролното измерване на емисиите следва да бъде извършено в края на 

първата календарна година, следваща годината на приключване на 

проекта и не следва да се залага като дейност по проекта, защото същата 

попада извън периода на допустимост на дейностите/разходите. В 

случаите, когато кандидатът разполага със собствена акредитирана 

лаборатория същият не е нужно да възлага дейността по измерване на 

външни лаборатории – задължителна. 

 

Допустими разходи по Елемент В 

 

 Разходи за въвеждане на оборотни цикли за използване на водите в 

производствените процеси или други дейности, свързани с пречистване 

на отпадъчните води; Допустимите разходи по Дейност 1 от Елемент В 

трябва да бъдат под формата на ДМА и/или ДНА; 

 Консултантски услуги за изготвяне на одит за ресурсна ефективност на 

проекта - до 15,000 лв.; 

 Разходи за организиране и провеждане на събития за мултиплициране на 

резултатите от проекта: наем на зали и техническо оборудване за 

провеждане на събитията; 

 Разходи за публикации в традиционни и дигитални медии за 

мултиплициране на резултатите от проекта; 

 Разходи за визуализация на проекта - до 1,000 лв; 

 Одит (само за проекти с БФП над 750 х. Евро) – 5,000 лв. 

 Такси за извършване на измервания на показателите за емисии от 

акредитирана лаборатория – само за външни акредитирани лаборатории. 

 

Максимална продължителност на проектите: 20 месеца 

 

 

ИНДИКАТОРИ, КОИТО СЕ ПЛАНИРАТ И ОТЧИТАТ ПО СХЕМАТА – 

ВАЖНО!  

 



Освен стандартните програмни индикатори: Дял на МСП с мерки за 

ефективност на ресурсите; Подкрепени проекти свързани с управление на 

отпадъците в промишлеността и Намаляване на емисиите на парникови газове 

(тонове CO2 екв./год.) – ако е приложим, Кандидатите следва да попълнят 

задължително онези индикатори от посочените по-долу, които са 

приложими за тях и за които в раздел IV на Одита за ресурсна ефективност 

е обоснована промяна, както следва: 

 

1. Ефективно управление на отпадъците съгласно йерархията при 

управление на отпадъците по чл. 6 от Закона за управление на 

отпадъците 1 , при производството на единица продукция, преди/след 

изпълнение на проекта в проценти  - от Одита за ресурсна ефективност 

(ОРР), справки по видове ресурси; 

2. Намаляване на количеството използвани суровини при производството 

на единица продукция преди/след изпълнение на проекта в % – от ОРР, 

справки по видове ресурси; 

3. Намаляване на количеството използвани опасни химични вещества при 

производството на единица продукция преди/след изпълнение на проекта 

в % – от ОРР, справки по видове ресурси; 

4. Намаляване на водопотреблението на подкрепените предприятия – 

количества потребени води за производството на единица продукт 

преди/след изпълнение на проекта в % – от ОРР, справки по видове 

ресурси; 

5. Количество емисии преди/след изпълнение на проекта (в %) - кандидатът 

следва да избере веществото, което се променя в най-голяма степен 

(съгласно посоченото в раздел IV, т. 3) на Одита за ресурсна 

ефективност, въз основа на измервания на акредитирани лаборатории.  

 

Индикаторите се планират за срок от 1 година, след приключване на проекта, 

след което задължително се прави отчет. Отчетените резултати отново следва 

да са на база счетоводна справка по видове ресурси (за индикаторите по т. 1, 2, 

3 и 4) и на база извършени измервания от акредитирани лаборатории (за 

индикатор 5). Разходите за измерванията след изтичането на 1 година от 

приключване на проекта са за сметка на бенефициента.  

 

Попълват се задължително и данни за следните 2 индикатора:  

6. Срок за откупуване на инвестициите  - съгласно т.1 и т.2 от Приложение 

Ж, Икономическа оценка на проекта 

7. Повишаване на ефективността на производствените разходи- съгласно 

т.1 и т.2 от Приложение Ж, Икономическа оценка на проекта 

 

                                                 
1 Чл. 6. (1) Компетентните органи по този закон и лицата, при чиято дейност се образуват и/или третират 

отпадъци, прилагат следния приоритетен ред (йерархия) при управлението на отпадъците: 

1. предотвратяване на образуването им; 

2. подготовка за повторна употреба; 

3. рециклиране; 

4. друго оползотворяване, например оползотворяване за получаване на енергия; 

5. обезвреждане. 

(2) Отклонения от йерархията по ал. 1 се допускат за специфични потоци от отпадъци, когато това се 

основава на съображения, свързани с жизнения цикъл на отпадъците, във връзка с цялостното въздействие 

на образуването и управлението на такива отпадъци. 



Кандидатът има ангажимент да извърши отчитане на тези индикатори в края 

на третата приключена финансова година, следваща годината на 

приключване на проекта. 

 

 

Как се кандидатства 

Кандидатства се по електронен път, чрез ИСУН 

(https://eumis2020.government.bg) и с използването на валиден Квалифициран 

електронен подпис (КЕП).  

 

За повече информация по процедурата, може да се свържете с нас на 

office@idein.eu или чрез формата ни за контакт. 

 

УО на програмата:  http://opic.bg  
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