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Въведение и рамка

Програма “Eнергийна ефективност и зелена икономика “ (Програмата) е съвместна 
инициатива на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма  и Европейската 
банка за възстановяване и развитие, насочена към насърчаване на устойчиви енергийни 
решения за МСП.

Целите на програмата са:

• Подобряване на ефективността и производителността на полезните за околната  
 среда технологии, използвани в МСП.
• Намаляване на енергоемкостта и неблагоприятното екологично въздействие   
 чрез насърчаване на полезни за околната среда, намаляващи отпадъците и     
 енергоспестяващи производствени технологии.

Заемният компонент се управлява от ЕБВР и се предоставя в рамките на Кредитна линия 
“Енергийна ефективност за конкурентоспособна индустрия“ в България (BEECIFF). По този 
инструмент се предоставят кредитни линии на местни търговски банки (участващи банки), 
по които ще се отпускат заеми на МСП. 

Асистент по проекта, с който МИЕТ ще сключи договор, ще  осигури подкрепа на МИЕТ 
при изпълнение на Програмата и ще съдейства в процеса на разглеждане на формуляри за 
кандидатстване и одобряване на проектни предложения. След като проектите бъдат 
изпълнени, Асистентът по верификацията, с който също ще бъде сключен договор, 
ще верифицира техническото изпълнение на всеки проект. Успешната верификация е 
предварително условие за изплащането на безвъзмездната финансова помощ.

Допустими проекти

МСП могат да кандидатстват както с проекти за енергийна ефективност, така и с проекти 
за възобновяеми енергийни източници.

• Допустими ЕЕ проекти са инвестиции, водещи или до намаляване на потреблението на  
 енергия, или горива спрямо базовата линия и/или до намаляване на потреблението  
 на енергия за единица произведена продукция. За избягване на съмнения, инвестициите  
 в комбинирано производство на топлина и електроенергия (когенерация) и    
 преминаване на друг вид гориво, се считат за допустими.

• Допустими ВЕИ проекти са инвестиции в производството на енергия единствено 
 за нуждите на собственото потребление на предприятието с помощта на   
 следните технологии: соларна (за подгряване на вода или флуиди), геотермална   
 и термопомпи. За избягване на съмнения, инвестициите в технологии за производство  
 на енергия от възобновяеми енергийни източници, която не е за собствените нужди на  
 предприятието, са недопустими.

В зависимост от техния размер и сложност допустимите проекти се разделят на следните 
основни подвидове:

• Технологични проекти
 Лесни и малки проекти с използване на оборудване от Списъка на  материали и   
 оборудване, допустими за финансиране.

• Проекти с енергийно обследване 
 По-големи и по-сложни проекти, основаващи се на препоръките от извършен енергиен  
 одит.

Често срещани примери за проекти, които са допустими по настоящата програма:

• Закупуване на нов ефективен газов котел за подмяна на стария на въглища.
• Инсталиране на инфрачервен газов отоплител с цел осигуряване отоплението на   
 ограничен брой работни места вместо на целия производствен цех.
• Преминаване от стара вентилационна система без система за контрол към модерна  
 система, оборудвана с вентилатори с честотно регулиране. 
• Инсталиране на съвременна система за производство на компресиран въздух   
 (включително системи за управление, рекуперация на топлината и др.) за подмяна на  
 стара система с високи загуби.
• Нови ефективни електромотори за приложение в системи за задвижване, врати,   
 помпи, лентови транспортьори и др.  
• Ново производствено оборудване (например преси, смесители, сушилни, роботизирано  
 заваряване и др.) за намаляване на енергийната интензивност.
• Инсталация за комбинирано производство на топлина и електрическа енергия.
• Соларна система за подгряване на вода (например за отопление на помещения и   
 подгряване на вода).
• Котли за покриване на собствените нужди от топлина и пара.
• Топлообменник и система за рекуперация на топлина за производствения процес.

Тази нова програма е 
иновативна, защото обединява 
в един процес схема за 
безвъзмездна финансова помощ, 
финансирана със средства от 
Структурните фондове на 
ЕС и заемно финансиране 
от търговските банки на 
принципа „на едно гише”.

Компонентът за безвъзмездна 
финансова помощ по 
програмата се предоставя 
от МИЕТ в качеството му 
на  Управляващ орган на 
Оперативна програма „Развитие 
на конкурентоспособността 
на българската 
икономика 2007-2013 (ОП 
„Конкурентоспособност”).
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Критерии за допустимост на кандидатите – 
кой може да кандидатства

Само следните предприятия могат да кандидатстват за финансиране по настоящата 
програма:

• МСП по смисъла на Закона за малките и средните предприятия, 
 в следните правни форми:
 - Юридически лица и еднолични търговци (регистрирани съгласно Търговския закон);
 - Кооперации (регистрирани съгласно Закона за кооперациите).

 За да бъдат допустими, МСП не трябва да превишават следните показатели,   
 отнасящи се до категорията на предприятията:
 - Средносписъчен брой на персонала по-малък от 250 души;
 - Годишен оборот,  който не превишава 97,5 млн. лв и/или стойност на активите,  
 която не превишава 84 млн. лв.

• МСП, които могат да осигурят най-малко 80% от общите разходи на проекта   
 чрез заем от участваща банка и/или чрез собствени средства (проверка за финансова  
 допустимост).
• МСП трябва да осъществяват основната си дейност в един от следните сектори на  
 икономическа дейност съгласно „Класификацията на икономическите дейности 20081”:  
 B, C, D, E, G, H, I, J, M, N, P, Q, R и S

Микропредприятията, регистрирани в „община на територията на селските райони” 
съгласно определението, дадено в Наредба №29/2008 на Министерството на земеделието и 
храните не са допустими, както и предприятия неотговарящи на изискванията за избягване 
на припокриване с ПРСР. 

Не са допустими също МСП, развиващи дейност в следните икономически отрасли:

• Риболов и развъждане и отглеждане на риба и други водни организми;
• Производство и преработка на селскостопански продукти;
• Въгледобивен, стоманодобивен сектор и корабостростроителния сектор;
• Синтетични влакна;
• Товарен автомобилен транспорт;
• Производство, продажба разпространение на тютюневи изделия, алкохол, хазартни  
 игри, оръжия и други дейности, включени в Изключения от политиката за околна среда  
 и референтен списък на ЕБВР 2.

1 http://www.nsi.bg/publikaciaen.php?n=162&r=%7C15%7C&P=179&SP=183&PSP=15
2 http://www.ebrd.com/environment/e-manual/r020xlst.html#excluded

В случай, че и двете проверки са положителни, кандидатът бива информиран и може да се 
обърне към участваща банка за получаване на документ за потвърждение на финансовата 
допустимост (Стъпка 3, виж също глава „Заемно финансиране”).
 
След тази стъпка кандидатът подава формуляра за кандидатстване за окончателно 
одобрение от Управляващия орган, след което се подписва Договорът за безвъзмездна 
финансова помощ и изпълнението на проекта може да започне (Стъпки 5 и 6). 

За проект с обследване за енергийна ефективност кандидатът трябва първо да сключи 
договор с лице, вписано в публичните регистри по Закона за енергийна ефективност, 
което да извърши опростен енергиен одит. Въз основа на резултатите от обследването 
за енергийна ефективност, кандидатът формулира проекта, след което подготвя и подава 
формуляр за кандидатстване до Асистента по проекта (Стъпка 1).

След проверка за съответствие с техническите изисквания за допустимост от Асистента 
по проекта (Стъпка 2) и след проверката за финансова допустимост от участващата банка 
(Стъпка 3), кандидатът провежда процедура за избор на изпълнител под условие (Стъпка 4). 

Цикъл на проекта

Процесът на кандидатстване 
започва с решение на кандидата 
за кой вид инвестиционен 
проект желае да кандидатства: 
технологичен  проект или 
проект с обследване за енергийна 
ефективност.

При технологичния проект 
кандидатът започва с избор на 
вида оборудване от Списъка на 
материали и оборудване, допустими 
за финансиране и провеждане 
на избор на изпълнители под 
условие  (събиране на най-малко три 
оферти, виж също Раздел „Избор на 
изпълнители”). 
Въз основа на действителните 
разходи за оборудването се подава 
формуляр за кандидатстване до 
Асистента по проекта (Стъпка 1).

След това Асистентът по проекта 
извършва проверка за техническа 
допустимост и проверка за 
съответствие с изискванията за 
избор на изпълнител (Стъпка 2). 
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Изборът на изпълнител се извършва чрез провеждане на процедура по реда на ПМС №55/2007 
(виж също Раздел „Избор на изпълнители”) или чрез събиране на най-малко три оферти. 

След като Асистентът по проекта извърши проверка за съответствие с изискванията  за 
избор на изпълнител (Стъпка 4), кандидатът може да подаде формуляра за кандидатстване до 
Управляващия орган.

След изпълнението на проекта, Асистентът по верификацията проверява правилното 
техническо изпълнение (Стъпка 7), след което Управляващият орган предоставя 
безвъзмездната финансова помощ (виж също глава „Безвъзмездна финансова помощ”).

Безвъзмездна финансова помощ 

Безвъзмездната финансова помощ по настоящата програма се предоставя от  Управляващия 
орган (УО) и се финансира със средства от ОП „Конкурентоспособност”. Управляващият 
орган отговаря за окончателното одобрение на проектните предложения и сключва 
договорите за безвъзмездна финансова помощ със одобрените кандидати.

На проверка и одобрение от УО подлежат само проектни предложения, подадени от 
кандидати, които са преминали проверката за съответствие с техническите изисквания 
за допустимост и за съответствие с изискванията за избор на изпълнител (извършена 
от Асистента по проекта) и проверката за финансова допустимост (извършена от някоя 
от участващите банки).

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за отделен проект е 
2 млн. лв. Размерът на безвъзмездната финансова помощ зависи от вида на проекта, 
като максималният интензитет на помощта е 50% от допустимите разходи:

В рамките на настоящата програма са приложими два режима държавна помощ: “Помощ de 
minimis”4  и “Регионална инвестиционна помощ”5.
Съгласно правилото deminimis, предприятията могат да получат помощ в размер до 391.166 
лв. за период от три поредни финансови години. Правилото de-minimis се прилага за: 

• Инвестиции, включени в Списъка на материали и оборудване, допустими за    
 финансиране  (с изключение на оборудване за производствени цели);
• Инвестиции във ВЕИ;
• Услуги (разходи за изготвяне на енергиен одит, разходи за въвеждане и сертифициране  
 на системи за управление, съгласно изискванията на стандартите БДС  EN 16001   
 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001, визуализация и одит на проекта).

Всички останали разходи по проекта се финансират съгласно правилата за регионална 
инвестиционна помощ. 

Подробни указания за допустимостта на разходите и тяхното разпределяне по различните 
режими на държавна помощ могат да бъдат намерени в документацията за кандидатстване, 
достъпна на уебсайта на програмата и на интернет страницата на УО. 

3 Списъкът с приоритетните сектори е достъпен на уебсайта на програмата.

Вид проект

Технологично-ориентирани проекти 

Проекти с изготвено обследване за 
енергийна ефективност

Добавка към процента безвъзмездна финансова помощ при наличие 
на някоя от следните характеристики:

• Технологични проекти с незадължителен енергиен одит

• Проекти, включващи системи за комбинирано производство на    
топлина и електрическа енергия.

• Проекти за възобновяеми енергийни източници за покриване на 
собствените нужди на предприятието

• Проекти за преминаване на по-екологично гориво 
(смяна на горивна база)

• Въвеждане на система за енергийно управление

• Проекти, изпълнявани в приоритетни икономически сектори3

30%

40%

10% (за всяха характеристика)

Интензитет на безвъзмездната 
финансова помощ (% от общо 
допустимите разходи)

4 Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията
5 Регламент (ЕО) № 800/2008 на Комисията, Регламент за групово освобождаване
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Участващи банки и заемно финансиране
 

Компонентът „заемно финансиране” се предоставя от ЕБВР чрез шест търговски 
банки (участващи банки) в рамките на Кредитна линия “Енергийна ефективност за 
конкурентоспособна индустрия” в България (BEECIFF). За началния етап ЕБВР избра следните 
местни търговски банки:

• Алианц банк, България
• Банка ДСК
• МКБ Юнионбанк
• Прокредит банк, България
• Райфайзенбанк, България
• Уникредит Булбанк
 
Участието на тези банки в Програмата започва на по-ранен етап от цикъла на 
проекта, тъй като част от отговорностите им включва извършването на проверка 
за финансова допустимост на кандидатите. Тази проверка за финансова допустимост 
се извършва след като Асистентът по проекта е извършил проверка за съответствие с 
техническите изискваният за допустимост и е издал писмено становище, потвърждаващо 
съответствието, което е и условие за одобряване на проектното предложение от УО.

За да бъдат допустими, МСП следва да осигурят най-малко 80% от общите разходи по 
проекта предварително. Това може да стане чрез заем от участваща банка, със собствени 
средства или с комбинация от двете. Проверката за финансова допустимост от участваща 
банка гарантира, че одобрените кандидати могат да осигурят необходимите финансови 
ресурси за изпълнението на проекта в кратък срок след окончателното одобряване на 
проектното предложение. Тъй като безвъзмездната финансова помощ ще се изплаща 
след успешното изпълнение на проектите (проверено от Асистента по верификацията), 
бенефициентите ще трябва да финансират предварително средствата за нея.   
Кандидатите имат свобода да решат към коя от участващите банки да се обърнат за 
извършване на проверка за финансова допустимост и получаване на финансиране, в случай, 
че не разполагат с достатъчно собствени средства за изпълнението на проекта. Всяка 
една от участващите банки е запозната в детайли с Програмата и може да помогне за 
определяне на оптималния инвестиционен размер на проектите, който съответства на 
кредитоспособността на кандидата.

Участващите банки потвърждават финансовата допустимост посредством:

• Издаване на Предварителна индикативна оферта за заема (term-sheet) на   
 кандидата; 
 и/или
• Потвърждение, че кандидатът разполага със собствени средства.

След окончателното одобряване на безвъзмездната финансова помощ от Управляващия 
орган кандидатите, получили Предварителна индикативна оферта, трябва да финализират 
преговорите със своята участваща банка, за да сключат договор за заем.

Списъкът на материали и оборудване, допустими за 
финансиране
 

Списъкът на материали и оборудване, допустими за финансиране (Списъкът) е специфичен за 
Програмата. Списъкът включва предварително одобрени материали и оборудване, които 
са директно допустими по Програмата. 

Това означава, че ако МСП избере технологии от Списъка, не е необходимо да се извършва 
никаква допълнителна оценка за съответствие с техническите изисквания. 

Предимството се състои в това, че Списъкът ускорява процеса на кандидатстване за 
предварително одобрено енергийно ефективно оборудване и дава ясна ориентация на 
кандидатите за избор само на високо ефективно оборудване.

Списъкът е “отворен”, което означава, че всеки производител или доставчик на оборудване 
може да регистрира конкретно оборудване, което отговаря на минималните критерии за 
ефективност.

По-долу са представени някои примерни видове технологии, включени в Списъка:

• Котли на нафта и газ
• Устройства за управление на котли
• Инфрачервени газови отоплители
• Термопомпи
• Соларни системи за загряване на вода
• Комбинирани системи за производство на топлина и електричество (CHP) 
• Горелки
• Изолация за тръби
• Трансформатори 
• Осветителни системи
• Компенсация на реактивна мощност
• Трансформатори
• Двигатели
• Системи за сгъстен въздух
• Системи за управление
• Сушилни
• Формовъчни машини
• Лентови транспортьори
• Електрокари и мотокари
• Преси
• Перални машини и сушилни
• Бъркачки
• Роботизирано заваряване
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Енергийни одити

Енергийният одит е стандартизиран метод за анализ на профила на текущото потребление 
на енергия и емисии въглероден двуокис на предприятията и техните производствени 
процеси и за оценка на енергоспестяващи проекти. Основната цел на енергийния одит е 
да предостави на кандидата професионална и компетентна основа за идентифициране, 
приоритизиране и подбор на мерки за енергийна ефективност.

В рамките на настоящата програма кандидатите трябва да сключат договор с лица, 
вписани в публичните регистри по Закона за енергийната ефективност, които след 
това изготвят опростен енергиен одит (доклад от обследване за енергийна ефективност). 
Съдържанието и обхватът на опростения енергиен одит вече са определени и са достъпни на 
уебсайта на програмата. Настоящото ръководство включва някои съвети и контролен списък 
за избор на енергиен одитор. 

Енергийният одит е задължителен и трябва да бъде подготвен преди да бъде подаден 
формулярa за кандидатстване за проект, основаващ се на обследване за енергийна 
ефективност. 

Списъкът с енергийни одитори, обучени да ползват методиката за енергиен одит, използвана 
по настоящата програма и които могат да консултират кандидатите по всички технически 
въпроси, е достъпен на уебсайта на Програмата.

Кандидатите трябва да сключат договор с енергийните одитори и да платят услугите им 
преди окончателното одобряване на безвъзмездната финансова помощ от МИЕТ. Въпреки 
това, разходи за енергиен одит до 20.000 лв. са допустими и могат да бъдат включени в 
допустимите разходи във формуляра за кандидатстване.

Енергийните одити не са задължителни за проекти, състоящи се от инвестиции, включени 
в Списъка, но кандидатите, които доброволно извършат енергиен одит, имат право 
на добавка към безвъзмездната финансова помощ в размер на 10% (виж раздел 
„Безвъзмездна финансова помощ”).

Избор на изпълнители

В процеса на изпълнение на проектите бенефициентите могат да възлагат на изпълнители 
извършването на определени дейности по проекта. Изпълнителите се избират в 
съответствие с изискванията на Постановление № 55 на МС от 12.03.2007 г. за 
условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена 
безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС, 
„Съвместната оперативна програма „Черноморски басейн 2007-2013“, финансовия механизъм 
на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм. 

По настоящата програма са приложими два подхода за избор на изпълнители: 

1) Избор чрез събиране на не по-малко от три оферти – чл. 12 от ПМС №55/2007
• Инвестиции, включени в Списъка;
• Услуги (например енергийни одити, одити, визуализация).

2) Процедури за определяне на изпълнител, съгласно условията и реда, предвидени в 
 ПМС № 55/2007
• Проекти, основаващи се на обследване за енергийна ефективност.

Настоящата процедура предвижда изцяло нов механизъм на изпълнение и осъществяване на 
процедурите за избор на изпълнители за дейностите по проекта. Изборът на изпълнители 
се осъществява на етап подготовка на проектното предложение, т.е. преди подаване на 
Формуляра за кандидатстване и приложенията към него в Управляващия орган (Договарящия 
орган) и представлява критерий за допустимост на съответния проект. Предимството на 
този подход се състои в това, че действителните (а не оценените) инвестиционни разходи 
са известни още на ранен етап от цикъла на проекта. Това опростява цикъла на управление 
на безвъзмездната финансова помощ и улеснява процеса на заемно финансиране.

Изборът на изпълнител се извършва по един от следните варианти:  

• За инвестиции, включени в Списъка, кандидатите провеждат процедурата за избор на  
 изпълнители и сключват договор за доставка на оборудването под условие преди   
 представяне на проектното предложение на Асистента по проекта. 

• За проекти, основаващи се на обследване за енергийна ефективност, кандидатите  
 провеждат процедурата за избор на изпълнител и сключват договор под условие за  
 доставка на оборудването след проверката за съответствие с техническите   
 изисквания за допустимост на проекта (от Асистента по проекта) и проверката за  
 финансова допустимост (от Участващата банка).

Сключените договори с избрания изпълнител са под условие и влизат в сила след одобрението 
на проектното предложение от УО. 

Асистентът по проекта ще провери и потвърди съответствието на процедурите с 
изискванията на ПМС №55/2007 и указанията на УО преди окончателното одобрение на 
безвъзмездната финансова помощ от УО.

На уебсайта на програмата са достъпни Указания за избор на изпълнители, които дават 
насоки за правилното планиране и провеждане на процедурите.
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Ползи от програмата

Инвестициите в енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници предлагат 
осезаеми ползи за околната среда и икономиката, а настоящата програма прави възможни 
такива инвестиции.

Основните ползи са:

• Повишаване на конкурентоспособността
 Инвестициите в енергийна ефективност намаляват потреблението на енергия, а също  
 така и съответните енергийни разходи на предприятията. По-малките оперативни  
 разходи означават по-голяма конкурентоспособност.

• Ползи за околната среда
 Инвестициите в енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници   
 намаляват емисиите на въглероден двуокис и така допринасят пряко за по-чиста   
 околна среда.

• Привлекателно финансиране чрез безвъзмездна финансова помощ
 Програмата предлага много привлекателен интензитет на безвъзмездна финансова  
 помощ в размер до 50% от допустимите разходи.

• Гарантирано финансиране
 За разлика от традиционните процедури за безвъзмездна финансова помощ,   
 настоящата програма улеснява също заемното финансиране чрез банките - партньори.  
 Това намалява риска от неизпълнение на проектите поради липса на финансиране.

• Улеснен избор на технология
 За опростени преки инвестиции кандидатите могат да избират високоефективно  
 оборудване от предварително одобрения Списък и след това да приложат процедура за  
 избор на изпълнител чрез събиране на не по-малко от 3 оферти.
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За допълнителна информация, моля, посетете уебсайта на Програмата

www.opcompetitiveness.bg
www.beeciff.org


