
 
 

     
УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 

 

 

Наименование на 

процедурата  

BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни 

инициативи за ефективно използване на ресурсите“ 

Управляващ орган Министерство на икономиката 

Цел на процедурата 
Повишаване на ресурсната ефективност на предприятията чрез 

прилагане на нови решения, техники и методи  

Общ размер на 

безвъзмездната 

финансова помощ  

71 644 656.10 лева, от които: 

10 746 698.41 лева – за микро предприятия  

28 657 862.44 лева - за малки предприятия 

32 240 095.25 лева – за средни предприятия 

Минимален размер 

на безвъзмездната 

финансова помощ за 

един проект: 

200 000 лева 

Максимален размер 

на безвъзмездната 

финансова помощ за 

един проект: 

500 000,00 лева – за микро предприятия  

1 000 000,00 лева - за малки предприятия 

1 500 000,00 лева – за средни предприятия 

Процент на 

съфинансиране 

I. Елемент А „Внедряване“  

Процент на съфинансиране за кандидата – приложим режим 

„регионална инвестиционна помощ“ съгласно чл. 13 и чл. 14 от 

Регламент (ЕС) № 651/2014: 

За микро и малки предприятия извън ЮЗР (NUTS2) – 70%  

За средни предприятия извън ЮЗР (NUTS2) – 60% 

За микро и малки предприятия в ЮЗР (NUTS2) – 45%  

За средни предприятия в ЮЗР (NUTS2) – 35% 

 

Процент на съфинансиране за кандидата и партньора – 

приложим режим „de minimis“ съгласно Регламент (ЕС) № 

1407/2013: 70% 

 

II. Елемент Б “Консултантски услуги”  

Процент на съфинансиране за кандидата – приложим режим 

„Помощи за консултантски услуги в полза на МСП“ съгласно 

чл. 18 от Регламент (ЕС) № 651/2014: 50% 

 

III. Елемент В „Други инвестиции, услуги и мултиплициране 

на резултатите“  

Процент на съфинансиране за кандидата и партньора – de 

minimis“ съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013: 70% 

Допустими 1. Кандидатът трябва да има минимум три приключени финансови 



 
 

кандидати години (2014, 2015 и 2016 г.) преди датата на обявяване на 

процедурата. 

2. Кандидатът трябва да е микро, малко или средно предприятие 

3. Допустими кандидати са само предприятия, развиващи своята 

дейност в икономически сектор по КИД 2008: 

C „Преработваща промишленост“ 

4. В случаите, когато кандидатите стартират нова икономическа 

дейност в рамките на проекта, тази дейност също попада в сектор C 

„Преработваща промишленост” съгласно Класификацията на 

икономическите дейности (КИД-2008) 

5. Кандидатите трябва да имат реализирани минимум 120 000 лв. 

приходи от продажби на продукция от дейността, за която са 

предвидени дейности, свързани с подобряване на ресурсната 

ефективност  

Допустими  

проекти 

1) Проектът следва да е насочен към внедряването на технологични 

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

Продуктова (стока или услуга) иновация е стока или услуга, 

която е нова или значително подобрена по отношение на нейните 

свойства или начини на използване. Това включва и значителните 

подобрения в техническите характеристики, компонентите и 

материалите, вграден софтуер, степента на удобството при 

ползване или в някакви други функционални характеристики;  

Производствена (процесна) иновация е нов или значително 

подобрен начин на производство или доставка на продукта. Тук 

влизат значителни изменения в технологиите, производственото 

оборудване и/или софтуера  

2) Проектът следва да води до подобряване на ресурсната 

ефективност на предприятието-кандидат и да има положителен 

ефект върху опазването на околната среда.  

3) Проектът задължително следва да има потенциал за 

мултиплициране на резултатите.  

4) Проектът следва да се основава на извършен одит за ресурсна 

ефективност по образец, изготвен за целите на процедурата за 

подбор на проекти съгласно Приложение Е към Условията за 

кандидатстване. 

5) Проектът следва да включва задължително дейности по 

Елемент А „Внедряване“ и дейности за мултиплициране на 

резултатите по Елемент В от страна на кандидата. 

Допустими за 

финансиране 

дейности 

Елемент А „Внедряване“ (задължителен)  

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. 

По отношение на кандидатите, които ще изпълняват елемента при 

условията на регионална инвестиционна помощ допустими са 

само проектни предложения, които имат за свой основен предмет 

осъществяването на първоначални инвестиции в материални и 

нематериални активи, свързани с:  

− разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект  

Разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект е 

налице, когато вследствие на инвестицията съществуващият 

стопански обект ще може да произвежда повече от поне един от 

вече произвежданите продукти, при условие че базисният 

производствен процес не се променя из основи;  

− диверсификацията на продукцията на стопанския обект с 

продукти, които не са били произвеждани до момента в него,  

Диверсификацията на продукцията на стопански обект с продукти, 

които не са били произвеждани до момента в стопанския обект е 

налице, когато продуктът не е бил произвеждан в предприятието 

преди инвестицията за която се кандидатства. Незначително 

изменен продукт чрез рутинна продуктова иновация за разлика от 

основната иновация не се класифицира като продукт, който не е 

произвеждан преди. Диверсификацията на продукцията обхваща 

продукти с фундаментално нови характеристики, необхващащи 

незначително осъвременяване на продуктите. 

или  

− основна промяна в целия производствен процес на 

съществуващ стопански обект.  



 
 

Промяна в целия производствен процес означава прилагането на 

основна за разлика от рутинна производствена промяна. 

Модернизирането на част от производствения процес не попада в 

посочения вид първоначална инвестиция, за да е налице 

фундаментална промяна следва да се модернизира цялостния 

производствен процес. 

 

Елемент Б „Консултантски услуги“ (незадължителен)  

1. Консултантски услуги от инженерно-технически характер в 

подкрепа на дейностите по Елемент А Внедряване. 

 

Елемент В „Други инвестиции, услуги и мултиплициране на 

резултатите“ (задължителен)  

1. Въвеждане на оборотни цикли за използване на водите в 

производствените процеси или други дейности, свързани с 

пречистване на отпадъчните води;  

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

на процедурата съгласно Приложение Е. 

3. Организиране и провеждане на събития за мултиплициране на 

резултатите от проекта - пресконференции, кръгли маси, работни 

срещи, представяне в медиите.  

4. Публикации в традиционни и дигитални медии за 

мултиплициране на резултатите от проекта.  

5. Визуализация на проекта. 

6. Одит на проекта - (извършен от регистриран одитор) - 

приложимо за проекти с размер на безвъзмездната финансова 

помощ над 750 000 евро (1 466 872,5 лв.)  

7. Извършване на измервания на показателите за емисии от 

акредитирани лаборатории. 

 

Допустими разходи  

Елемент А „Внедряване“  

1) Разходи за машини, съоръжения, оборудване, представляващи 

дълготрайни материални активи32, необходими за изпълнението на 

дейностите по елемента.  

2) 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“  

1) Разходи за консултантски услуги от инженерно-технически 

характер в подкрепа на дейностите по Елемент А. 



 
 

 

Елемент В „Други инвестиции, услуги и мултиплициране на 

резултатите“  

Разходите по Елемент В са допустими както за кандидата, така 

и за партньора като партньорите могат да заявяват разходи 

само по т. 1 и т. 5.  

1) 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 трябва да бъдат под формата на 

ДМА и/или ДНА.  

2) Консултантски услуги за изготвяне на одит за ресурсна 

ефективност на проекта - до 15 000 лв.  

3) Разходи за организиране и провеждане на събития за 

мултиплициране на резултатите от проекта - разходи за наем на 

зали и техническо оборудване за провеждане на събитията.  

4) Разходи за публикации в традиционни и дигитални медии за 

мултиплициране на резултатите от проекта.  

5) Разходи за визуализация на проекта - до 1 000 лв (допустими са 

само разходи за стикери, временен билборд, постоянна табела или 

постоянен билборд).  

6) Разходи за одит на проекта – до 5 000 лв. (приложимо за проекти 

с размер на безвъзмездната финансова помощ над 750 000 евро (1 

466 872,5 лв.) в съответствие с чл. 207 от Делегиран регламент на 

Комисията (ЕО) № 1268/2012 относно правилата за прилагане на 

Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и 

на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия 

бюджет на Съюза).  

7) Такси за извършване на измервания на показателите за емисии от 

акредитирана лаборатория.  

Допустими целеви 

групи 

По настоящата процедура ще се подкрепят проекти, които се 

основават на мерки,  препоръчани в одита за ресурсна ефективност, 

отнасящи се до кандидати с икономическата дейност, попадаща в 

сектор C „Преработваща промишленост”  съгласно КИД – 2008. 

Начин на 

кандидатстване 

По електронен път чрез модула за електронно кандидатстване 

http://eumis2020.government.bg/  

Срок за подаване на 

проектни 

предложения 

23.04.2018 г. 16:00 ч. 

Линк към 

процедурата 

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/bad1d633-418f-

4148-9ace-4de10aa787fd  
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