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Процедура „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за 

ефективно използване на ресурсите“ 

Срок за подаване: 23.04.2018 г., 16:00 ч. 

 

Цел: Повишаване на ресурсната ефективност на предприятията чрез прилагане на нови 

решения, техники и методи. 

Бюджет на процедурата: 71 644 656 лева 

Мин./максимална стойност на безвъзмездната помощ: 200 000 лв. / 1500 000 лв. 

Процент на безвъзмездно финансиране:  

- По елемент А „Внедряване“ 

 При режим „регионална инвестиионна помощ“:  70% извън ЮЗР и 45% в 

ЮЗР за микро и малки предприятия и 60% извън ЮЗР и 35% в ЮЗР за 

средни предприятия 

 При режим “de minimis” (безвъзмездна помощ до 200 000 евро): 70% за 

всички предприятия 

 

- По елемент Б “Консултантски услуги” 

 При режим „Помощи за консултантски услуги в полза на МСП“ – 50% за 

всички предприятия 

 

- По елемент В „Други инвестиции, услуги и мултиплициране на резултатите“ 

 При режим “de minimis”: 70% за всички предприятия 

Допустими бенефициенти: микро, малки и средни предприятия с минимум три 

приключени финансови години, които могат да заявят за подкрепа дейности, попадащи 

в сектор  C „Преработваща промишленост“ и които имат реализирани минимум 120 000 

лв. приходи от продажби на продукция от тези дейности.  

Допустими проекти:  

- Проектът следва да е насочен към внедряването на технологични решения и 

методи, пилотни за България (прилагат се за първи път) и които представляват 

продуктова (стока или услуга) или производствена иновация. 

- Проектът следва да води до подобряване на ресурсната ефективност на 

предприятието и да има положителен ефект върху опазването на околната среда. 
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- Проектът задължително следва да има потенциал за мултиплициране на 

резултатите. 

- Проектът следва да се основава на извършен одит за ресурсна ефективност. 

- Не са допустими проекти за енергийна ефективност. 

Допустими разходи: 

- Елемент А „Внедряване“ (минимум 60% от общо допустимите разходи по 

проекта) 

 Машини, съоръжения, оборудване, представляващи ДМА, необходими за 

изпълнението на дейностите по елемента.  

 Права върху патенти, лицензи, „ноу-хау“, разработване на софтуер, 

специализирани компютърни приложения за дизайн и разработване на 

продукти или процеси и др., представляващи ДНА, необходими за 

изпълнението на дейностите по елемента. 

 

- Елемент Б „Консултантски услуги“ (до 20% от общо допустимите разходи по 

проекта) 

 Консултантски услуги от инженерно-технически характер в подкрепа на 

дейностите по Елемент А 

 

- Елемент В „Други инвестиции, услуги и мултиплициране на резултатите“ 

 Въвеждане на оборотни цикли за използване на водите в производствените 

процеси или други дейности, свързани с пречистване на отпадъчните води 

 Консултантски услуги за изготвяне на одит за ресурсна ефективност на 

проекта - до 15 000 лв. 

 Организиране и провеждане на събития за мултиплициране на резултатите от 

проекта - разходи за наем на зали и техническо оборудване за провеждане на 

събитията 

 Публикации в традиционни и дигитални медии за мултиплициране на 

резултатите от проекта. 

 Визуализация на проекта - до 1 000 лв. 

 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.) 

 Такси за извършване на измервания на показателите за емисии от 

акредитирана лаборатория 

ВАЖНО: В случай че проектното предложение се осъществява в партньорство, не 

повече от 30% от общо допустимите разходи по проекта могат да се извършват от 

партньора. 

Максимален срок за изпълнение на проекта: 20 месеца 

mailto:info@projecta.bg
http://www.projecta.bg/
http://www.tenstep.bg/
http://www.facebook.com/UpravlenieNaProekti


 
 
 

 
Projecta Ltd., 45 Vesletz Street, office 13, 1202 Sofia, Bulgaria 

t: (359 2) 983 5324, 489 4458, info@projecta.bg, www.projecta.bg 

TenStep Bulgaria: www.tenstep.bg 

Find us on Facebook: http://www.facebook.com/UpravlenieNaProekti 

Особености: Одитът за ресурсна ефективност се подава заедно с проектното 

предложение. Одитът трябва да се извърши навреме (най-късно до 23.03.2018 г.), 

защото той е необходим за изготвяне на проектното предложение. 

Критерии за оценка:  

Приоритет ще бъде даден на проекти, които: 

- преминават към по-високо ниво на управление на отпадъците; 

- се отнасят до един от специфичните отпадъчни потоци; 

- водят до намаляване на използваните опасни химични вещества; 

- водят до намаляване на количеството емисии в атмосферата и/или отпадъчните води; 

- са изпълнявани около и в териториите от мрежата Натура 2000. 

Критерии Максимален 

брой точки 

I. Капацитет и финансова стабилност на кандидата преди 

изпълнение на проекта (исторически данни от периода 2014 - 2016 г.) 

23 

II. Конкурентоспособност на предприятието и ефект от 

изпълнението на проекта (прогнозни данни) 

33 

1. Срок за откупуване на инвестициите 7 

2. Повишаване на ефективността на производствените разходи 8 

3. Намаляване на количеството използвани суровини при 

производството на единица продукция преди/след изпълнение на 

проекта 

или 

Ефективно управление на отпадъците съгласно йерархията при 

управление на отпадъците по чл. 6 от Закона за управление на 

отпадъците, при производството на единица продукция преди/след 

изпълнение на проекта 

18 

III. Приоритизиране на проекти 25 

1. Принос на внедряваните технологични решения/методи съгласно 

йерархията на управлението на отпадъците 
8 

2. Проектът се отнася до един от специфичните отпадъчни потоци: 

Отпадъци от опаковки (стъкло; хартия и картон; метали; пластмаса; 

дървесни отпадъци); Излязло от употреба ЕЕО; Излезли от употреба 

МПС - възможности за оползотворяване на стъклата; Отработени масла; 

Гуми; Портативни батерии и акумулатори; Автомобилни батерии и 

акумулатори; Индустриални батерии и акумулатори; НУБА (негодни за 

употреба батерии и акумулатори); Биоотпадъци; Строителни отпадъци 

5 

3. Намаляване на употребата на опасни химични вещества 5 

4. Намаляване на количеството емисии в атмосферата и/или 5 
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отпадъчните води 

5. Регионална приоритизация на проектите, изпълнявани около и в 

териториите от мрежата Натура 2000 
2 

V. Реалистичност на разходите по проекта 4 

Общ брой точки 85 

 

Проектните предложения, получили минимум 51 точки на етап „Техническа и 

финансова оценка”, се класират в низходящ ред съобразно получената оценка 
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