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Основни параметри на процедурата (1/2) 
 

 

 Процед
ура 

• „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за 
ефективно използване на ресурсите“ 

• Инвестиционен приоритет 3.2 „Ресурсна ефективност“ 

• Приоритетна ос 3 „Енергийна и ресурсна ефективност“  

Цел 

• Повишаване на дела на МСП с внедрени мерки за 
ефективно използване на ресурсите  

• 85% (2012)       93% (2023)  

Бюджет 

• 71 644 656 лв. (36.6 млн. евро) 

• Отпадъци - 53 733 492 лв. (75%) 

• Води - 17 911 164 лв. (25%) 
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Основни параметри на процедурата (2/2) 

Елементи и Режим на държавна/минимална помощ 

        

 

 

 

 

•Помощи за проекти за научноизследователска и развойна дейност – чл. 
25 от Регламент (ЕС) № 651/2014  

Елемент А Разработване на иновации 

•Помощ „de minimis” съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013  

Елемент Б Внедряване на иновации 

•Помощ „de minimis” съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013  

Елемент В Информация и публичност 



4 

Критерии за подбор на операции (1/9) 
 

• Микро, малки и средни предприятия по смисъла на 

чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП и Регламент (ЕС) № 651/2014 

• Юридически лица или еднолични търговци, 

регистрирани съгласно Търговския закон или Закона 

за кооперациите 

• Минимум три приключени финансови години към 

датата на обявяване на процедурата за подбор на 

проекти 

• Икономическата дейност, за която кандидатстват 

попада в сектор C „Преработваща промишленост” 

Допустими 
кандидати 
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Критерии за подбор на операции (2/9) 
 

•Научна организация 

•Микро, малки и средни предприятия по 

смисъла на чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП и Регламент 

(ЕС) № 651/2014 - юридически лица или 

еднолични търговци, регистрирани съгласно 

Търговския закон или Закона за 

кооперациите; 1 приключена финансова 

година; осъществяват дейности във всички 

сектори 

•Не повече от 3 партньора 

Допустими 
партньори 
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 Допустими 
проекти 

1) Проектите трябва да попадат в една от двете области: 

• Подобряване на управлението на отпадъците съгласно 

йерархията на управление на отпадъците 

• Ресурсна ефективност във водния сектор - повторна употреба на 

вода и рециклиране; пречистване на води и отпадъчни води 

2) Проектът води до разработване на продукт, процес или метод за 

маркетинг с потенциални екологични или климатични предимства в 

сравнение с настоящите най-добри практики, които впоследствие 

могат да се прилагат в подобни предприятия/ обстоятелства 

3) Проектът е насочен към разработване на иновация и внедряването ѝ 

в едно предприятие в рамките на срока на проекта и поне 3 

предприятия в рамките на 2 години след края на изпълнението му 

4) Дейностите по Елемент А попадат в рамките на една от двете 

категории по чл. 25 от Регламент (ЕС) № 651/2014: 

• индустриални научни изследвания 

• експериментално развитие 

Критерии за подбор на операции (3/9) 
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Допустими 
дейности 

(1/2) 

Елемент А 

1. Извършване на тествания, изпитвания, измервания, необходими за 

разработването на продуктова (стока или услуга), производствена или 

маркетингова иновация 

2. Създаване и тестване на прототипи и пилотни линии, свързани с 

разработването на продуктова (стока или услуга), производствена или 

маркетингова иновация 

 

Елемент Б 

1. Придобиване на ДМА, необходими за внедряването на иновацията, 

разработена по Елемент А 

2. Придобиване на специализиран софтуер (вкл. разработване на софтуер и 

лицензи за срока на изпълнение на проекта), представляващ ДНА, необходим 

за внедряването на иновацията, разработена по Елемент А 

3. Защита на индустриална собственост на национално и международно 

равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ.  

Критерии за подбор на операции (4/9) 
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Допустими 
дейности 

(2/2) 

Елемент В 

1. Организиране и провеждане на събития за популяризиране на 

резултатите от проекта. 

2. Публикации в традиционни и дигитални медии за популяризиране 

на резултатите от проекта. 

3. Визуализация на проекта 

Критерии за подбор на операции (5/9) 
 

Задължително е включването на дейности  

по всички елементи! 
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Допустими 

разходи 

(1/3) 

Елемент А 

1. Разходи за възнаграждения на персонал - изследователи, технически 

персонал и друг квалифициран персонал, участващ пряко в дейностите за 

разработване на иновация 

2. Разходи за оборудване и инструменти, представляващи ДМА, за срока на 

изпълнение на проекта: 

• разходи за наем на оборудване и инструменти 

• разходи за амортизация на собствено оборудване и инструменти, 

доколкото те се използват, и за периода, през който се използват за 

проекта 

3. Разходи за сгради и помещения за срока на изпълнение на проекта - 

разходи за амортизация за сгради и помещения, вписани в активите на 

кандидата/партньора, доколкото те се използват и за периода, през който се 

използват за проекта 

4. Разходи за външни услуги - възлагане на научни изследвания, за знания и 

патенти, закупени или лицензирани от външни източници, консултантски и 

еквивалентни услуги. 

5. Разходи за материали  и консумативи 

Критерии за подбор на операции (6/9) 
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Допустими 

разходи 

(2/3) 

Елемент Б 

1. Разходи за придобиване на ДМА 

2. Разходи за придобиване на специализиран софтуер (вкл. разходи 

за разработване на софтуер и разходи за придобиване на лицензи 

за срока на изпълнение на проекта), представляващ ДНА 

3. Разходи за защита на индустриална собственост на национално и 

международно равнище и ползване на необходимата за това 

експертна помощ 

 

Елемент В 

1. Разходи за организиране и провеждане на събития за 

популяризиране на резултатите от проекта. 

2. Разходи за публикации в традиционни и дигитални медии за 

популяризиране на резултатите от проекта. 

3. Разходи за визуализация на проекта 

Критерии за подбор на операции (7/9) 
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Минимален размер на 
помощта 

 

300 000 лв. 
 

 

 

Максимален размер на 
помощта 

Максимална продължителност на проектите - 24 месеца 

Критерии за подбор на операции (8/9) 
 

 

2 000 000 лв. 
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 Интензитет на помощта  по режим „Помощи за проекти за 
научноизследователска и развойна дейност“ – Елемент А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Интензитет на помощта по режим „de minimis” – 70% за всички 
категории предприятия, Елемент Б и В 

 

Критерии за подбор на операции (9/9) 
 

Вид изследвания Микро/ 

Малки 

Средни Големи 

Индустриални научни 
изследвания 

70% 60% 50% 

Експериментално развитие 45% 35% 25% 

Индустриални научни изследвания  

(с ефективно сътрудничество/ 
разпространение на резултатите) 

80% 75% 65% 

Експериментално развитие 

(с ефективно сътрудничество/ 
разпространение на резултатите) 

60% 50% 40% 
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Методология за подбор на операции (1/3)

 

 Вид процедура за предоставяне на БФП -  процедура на подбор на проекти 

съгласно чл. 25, ал. 1, т. 1 и чл. 29, ал. 1 от ЗУСЕСИФ 

 

 Краен срок за кандидатстване – един  краен срок за кандидатстване. 

Минималният срок за подаване на проектни предложения е 120 дни от датата на 

обявяване на процедурата за подбор на проекти 

 

 Очаквани резултати 

— Повишаване на симбиозата между предприятията по веригата на стойността 

— Мултиплициращ ефект  

— Подобряване ефективността на производствените процеси  

— Намаляване себестойността на продукцията им и повишаване на тяхната 

конкурентоспособност 
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Критерии 
за 

техническа 
и 

финансова 
оценка 

Методология за подбор на операции (2/3) 
 

I. Иновативност и пазарна приложимост на разработваната 

иновация 

II. Иновативен капацитет и финансова стабилност на 

кандидата преди изпълнение на проекта 

III. Конкурентоспособност на предприятието, в което е 

внедрена разработената по проекта иновация, в резултат на 

изпълнението на проекта 

IV. Приоритизиране 

• Критерии съгласно Насоките за интегриране на 

политиката по околна среда и политиката по изменение 

на климата в ЕСИФ 

• Критерии съгласно йерархията при управление на 

отпадъците 

V. Реалистичност на разходите по проекта 
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Методология за подбор на операции (3/3) 
 

 

 

 

 
• Дял на МСП с мерки за ефективност на ресурсите 

 

• ; 

• Реализирани пилотни и демонстрационни инициативи 

• Брой  на предприятията, получаващи безвъзмездни средства 

• Подкрепени проекти свързани с управление на отпадъците в 

промишлеността 



Благодаря за вниманието 

www.opic.bg

http://www.opic.bg/

