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Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика 2007-2013” 
Процедура за безвъзмездна финансова помощ 
BG161PO003-2.3.01 Инвестиции в „Зелена индустрия” 
Планирани период за 
прием документи: 

От 17 ноември 2011 г. до 15 февруари 2012 г. 

Цел на финансирането: 

Основна цел на процедурата е да допринесе за насърчаването в инвестиции за 
оборудване за големи предприятия, извършващи дейност в България за 
преодоляване на негативното им влияние върху околната среда чрез 
насърчаване изпълнението на проекти, пряко свързани с производство на 
продукти, подлежащи на рециклиране, по-ефективно използване на 
отпадъчните продукти и намаляване на енергоемкостта. 

Минимален и максимален 
размер на безвъзмездното 
финансиране 

 Стойността на безвъзмездното финансиране е  
 минимум 1 млн.лв., максимум 4 млн.лв. 

Максимален процент на 
съфинансиране:  Процентът на съфинансиране е до 50% от общата стойност на един проект. 

Изисквания към 
кандидатстващите 
организации: 

 да са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно 
Търговския закон или Закона за кооперациите; 

 да имат минимум 3 приключени финансови години – 2008, 2009 и 2010; 

 да са реализирали нетни приходи от продажби за годината, предхождаща 
годината на обявяване началото на процедурата (2010 г.), равни или 
надвишаващи 5 млн.лв.;  

 да са предприятия, които не отговарят на изискванията за микро, малки и 
средни предприятия по чл. 3 и 4 от Закона за малки и средни предприятия; 

Забележка: С предимство ще се ползват кандидатите, които имат ръст на 
приходите и печалбата спрямо последните години, както и предприятията, 
които осъществяват износ. 

Видове плащания: авансово, междинни и окончателно 

Общ бюджет на 
процедурата (за всички 
кандидати): 

 40 млн. евро (78 233 200 лв.) 

За какво може да се 
кандидатства: 

По Компонент 1: 

 стимулиране на инвестициите за намаляване на енергоемкостта, по-
ефективното използване на отпадъчните продукти и производство на 
продукти, подлежащи на рециклиране в големите предприятия с цел 
разширяване на дейността и диверсификация на тяхната продукция, 
включително: 

а) Закупуване на ново оборудване, което намалява енергоемкостта на 
производството на предприятието-кандидат, и/или 

б) Закупуване на ново оборудване, свързано с по-ефективното използване или 
рециклиране на отпадъчните продукти и обхваща намаляване на отпадъка чрез 
повторното му влагане в съществуващото производство или чрез използването му 
за производство на нови продукти, и/или 

в) Закупуване на ново оборудване, за производство на продукт/и, подлежащ/и 
на рециклиране, след като станат отпадъци, обхващащо намаляване или 
заместване използването на нерециклируеми и опасни материали/компоненти при 
производството на продукт/и, както и производството на продукти, чието 
използване намалява вредните емисии и продукти, които изпълняват условията на 
хармонизирания стандарт EN 13 432:2000 за биоразградимост на опаковки. 
Забележка: Изисква се представянето на специфични документи и изисквания към 
Кандидатите, като представяне на копие от резюме на доклад от обследването за 
енергийна ефективност на промишлена система, копие на договор с организацията по 
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оползотворяване, представляваща колективна система по смисъла на чл. 11, ал. 4 от 
ЗУО, сертификат за въвеждане на хармонизиран стандарт EN 13 432:2000 за 
биоразградимост на опаковки в случай, че произвеждат продукти, които изпълняват 
условията на посочения стандарт, копие от решение за преценяване на необходимостта 
от извършване на оценка на въздействието върху околната среда или копие от решение 
по оценка на въздействие върху околната среда, или копие от комплексно 
разрешително, съгласно изискванията на Закона за опазване на околната среда, или 
Кандидатите да са вписани в регистъра по чл. 26, ал.1, т. 1 от Закона за управление на 
отпадъците (да имат издадено разрешение по реда на чл. 37 от ЗУО или комплексно 
разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от Закона за опазване на 
околната среда) - в зависимост от спецификата на проекта. 

По Компонент 2 (стойността по дейностите в този компонент е под режим „de 
minimis” не може да надхвърля 200 000 евро (391 166 лева): 

 стимулиране на инвестициите за подобряване на енергийната 
ефективност в големите предприятия и предоставяне на достъп до 
професионални съвети и консултации, пряко свързани с въвеждането на 
системи за енергиен мениджмънт, включително: 

а) Дейности за подобряване на задвижващите двигатели и системи, 
включително чрез подмяна и/или 

б) Дейности за подобряване на енергийните системи чрез смяна  на 
енергоносителя, и/или 

в) Дейности за оползотворяване на отпадъчната топлина, и/или 

г) Закупуване и въвеждане в експлоатация (доставка, монтиране и 
първоначално изпитване) на малки ко-генерационни инсталации за собствени 
нужди, и/или 

д) Въвеждане на системи за отопление и вентилация от възобновяеми 
енергийни източници (ВЕИ), и/или 

е) Инвестиции в софтуерни системи за енергиен мениджмънт, и/или 

ж) Консултантски услуги, свързани с въвеждането на системи за енергиен 
мениджмънт, съгласно изискванията на стандарт БДС  EN 16001  (Energy 
Management Systems)/EN ISO 50001;  

з) Консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение; 

и) Визуализация на проекта; 

й) Одит на проекта. 
Забележка: Изисква се представянето на специфични документи – като копие от резюме 
на доклад от обследването за енергийна ефективност на промишлена система. 

Максимален срок за 
изпълнение на проект: 

24 месеца 

Официална информация: http://www.opcompetitiveness.bg/ 

Структура, предоставяща 
финансирането: 

Управляващ орган: Министерство на икономиката, енергетиката и туризма 
Договарящ орган и Междинно звено: Изпълнителна агенция за насърчаване на 
малките и средните предприятия 
Сертифициращ орган: Министерство на финансите 

Индикативни срокове: 

 

 


