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Резюме на 

Процедура „Енергийна ефективност в МСП” 

Приоритетна ос 3 „Енергийна и ресурсна ефективност“ 
 

 

Кой може да кандидатства (допустими бенефициенти)? 

Допустими за финансиране по тази мярка са съществуващи микро, малки и средни 

предприятия, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите на 

територията на страната (извън секторите на търговия и услуги). 

 

 

 Кои са допустимите дейности? 

 

 Подкрепа за повишаване на енергийната ефективност в 

предприятията - включва изготвяне и провеждане на обследвания за 

енергийна ефективност в предприятията, както и последващо прилагане 

на препоръчаните в одитните доклади мерки. Подкрепата включва 

инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи, системи 

за енергиен мениджмънт, вкл. ИКТ базирани системи за управление на 

енергийната ефективност, повторно използване на остатъчната топлинна 

енергия в промишлеността и подпомагане на високоефективни микро и 

малки когенерации и модернизация на мрежи и др., които водят до 

повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия. 

Ще се подкрепят като съпътстващи дейности и такива, свързани с 

използване на енергия от ВИ за собствено потребление (електрическа и 

топлинна енергия и енергия за охлаждане). Предвид, че сградният фонд 

има значителен принос за повишаване на енергийната ефективност, 

допълваща подкрепа за СМР за подобряване на енергийните и топлинни 

характеристики на сградния фонд на производствените сгради на 

предприятията също ще бъде предоставена, при доказване на ефекта и 

обвързаността на тези дейности. Ще бъде възможна и подкрепа за 

проекти в сферата на „синия― растеж, ако се докаже търсенето и 

потенциалът за разработването на „синя― енергия (енергия от вълни, 

течения, приливи и отливи, ползване разликата между концентрацията на 

сол във водите и др.). Реализираните енергийни спестявания от своя 

страна ще доведат до намаление на емисиите от парникови газове; 

 

 Очакваният принос на тези подкрепени дейности е свързан с повишаване на 

енергийната ефективност на подкрепените предприятия, което ще доведе до 

намаляване на производствените им разходи, повишаване на 

екологосъобразността им и увеличаване на конкурентоспособността им. От своя 

страна това ще има положителен ефект не само върху конкретните подкрепени 

предприятия, но и върху цялата икономика. 
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 Целевата група са съществуващи предприятия (извън секторите на търговия и 

услуги). 

 

 

 Ще бъде оказана подкрепа по тази мярка за: 

 Придобиване на ДМА и ДНА, които допринасят за подобряване на енергийната 

ефективност на предприятията; 

 Извършване на СМР, които водят до намаляване на енергоемкостта на 

съществуващия сграден фонд на предприятията; 

 Продобиване на системи за отопление и охлаждане и/или производство на 

електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено 

потребление; 

 Консултантски услуги за извършване на енергиен одит. 

 

 

 Допустими разходи са, както следва: 

 Инвестиционни разходи; 

 Разходи за СМР; 

 Разходи за услуги. 

 

 Какъв е размерът на финансовата помощ? 

 Максималният процент на съфинансиране е 35%-70%. 

 

 Размер на БФП за проект (лв.): 

 минимален размер – 50 000 лв. 

 максимален размер – 1 500 000 лв. 

 

Общ размер на БФП по процедурата е  97 792 000 лв./50 млн.евро/. 

 

 Дата на обявяване на процедурата: Февруари 2016г. 

 

Краен срок за подаване на проектни предложения: не по-малко от 60 дни от датата 

на обявяване на процедурата. 
 

 Настоящото виждане е да се кандидатства с одит по Закона за Енергийната 

ефективност. 
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