
 

 

 

 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

„ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 2014-2020 г. 

Процедура „Eнергийна ефективност за МСП“ 
 

Цел на процедурата: Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и 
средни предприятия за закупуване на материални и нематериални активи, с които да се подобри 
енергийната им ефективност. 

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 50 000 лв. 

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 1 500 000 лв. 

Максимален интензитет на субсидията: 70 %. 

Допустими кандидати: 

• да са микро, малки или средни предприятия, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона 
за кооперациите; 

• да имат минимум три приключени финансови години (2013, 2014 и 2015)  

• да развиват своята основна дейност в следните сектори: сектор B „Добивна промишленост”, 
сектор C „Преработваща промишленост”, сектор D „Производство и разпределение на 
електрическа и топлинна енергия и газообразни горива”, сектор E „Доставяне на води; 
Канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване” и сектор F „Строителство“ 
съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД - 2008) 

Допустими разходи:  

• Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни 
материални активи, необходими за изпълнението на мерките, включени в обследването за 
енергийна ефективност; 

• Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи, необходими за изпълнението на 
мерките, включени в обследването за енергийна ефективност; 

• Разходи за СМР: на производствени сгради и/или на мерки за енергийна ефективност, пряко 
свързани с и необходими за въвеждане в експлоатация на активите, включени в обследването за 
енергийна ефективност. 

• Разходи за консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен 
мениджмънт в предприятията, вкл. стандартите БДС EN ISO 50001 (Система за управление на 
енергията)/EN ISO 50001;  

• Разходи за придобиване на инвестиционен проект по смисъла на Закона за устройство на 
територията (ЗУТ), свързан с и необходим за изпълнението на проекта 

• Разходи за материали, необходими за изпълнението на мерките по Елемент А; 
• Разходи за одит на проекта– до 5 000 лв (приложимо за проекти със стойност на безвъзмездната 
финансова помощ над 750 000 евро). 

• Разходи за визуализация – до 3 000 лв. 
• Разходи по извършване на енергиен одит по образец („обследване на енергийна ефективност”) – 
до 20,000.00лв 
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