
 

 „ЕП И ИК” ЕООД.   
1404 София  
бул. България 81, вх. Б, ет. 5 
e-mail: epic_sofia@yahoo.com 
 

ЕП И ИК ЕООД 
Бул. България № 81 

  

 
„Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ 
от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г.  

 
 

На обществено обсъждане! 
 

Очакван старт на кандидатстване април – май 2022 г. 
 

Важно: Критерий за оценка – Първи по ред, първи по право!!! 
 

 
Цел на процедурата: 
 
Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за 
възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията 
COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност. 

 
Обща стойност на безвъзмездната финансова помощ по процедурата – 136 226 
120 лв.   
 
Минимален размер на заявената безвъзмездна помощ за един кандидат – 
50 000лв. 
 
Максимален размер на заявената безвъзмездна помощ за един кандидат –  150 
000 лв. 
 
Интензитет на финансиране – 50%. 

Приложим режим на финансиране - de minimis. 

Допустими разходи: 

 Разходи за придобиване на  следните машини, съоръжения, оборудване и 
системи представляващи дълготрайни активи и материали: 

− Котли;  

− Горелки;  

− Кондензни гърнета за пара или сгъстен въздух;  

− Лъчисто газово отопление;  

− Термопомпи за отопление и охлаждане, вкл. за загряване на вода за 
битови нужди; 

− Слънчеви системи за топла вода и битово горещо водоснабдяване;  

− Предварително изолирани тръби (за пара или за вода);  

− Системи за оползотворяване на отпадна топлина/студ, генерирана при 
производството на сгъстен въздух или студопроизводство; 

− Рекуперативни блокове за отопление, вентилация и охлаждане;  

− Системи за хибридна вентилация; 

− Чилъри; 
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− Климатични камери с високо ефективна регенерация на 
топлина/студ/влага; 

− Енергийно-ефективни охладители на въздух; 

− Помпи;  

− Компресори за сгъстен въздух, вкл. резервоари за сгъстен въздух; 

− Въздуходувки за сгъстен въздух; 

− Централизирано управление на системи за сгъстен въздух; 

− Изсушители на сгъстен въздух; 

− Устройства за компенсация на реактивна енергия и филтри за 
хармоници; 

− Системи за регулиране на оборотите на електродвигатели с честотни 
регулатори/инвертори/ и софстартери; 

− Енергийно-ефективни изолационни системи в сгради; 

− Енергоспестяващи осветители; 

− Автоматизирани системи за мониторинг на енергопотреблението;  

ВАЖНО: За всички инвестиции в материали и оборудване от списъка 
бенефициентите имат ангажимент да представят ежегодно данни за 
енергопотреблението за период от три години от приключването на проекта, с 
изключение на: 

−  Кондензни гърнета за пара или сгъстен въздух; 

−  Предварително изолирани тръби (за пара или за вода); 

−  Системи за оползотворяване на отпадна топлина/студ, генерирана при 
производството на сгъстен въздух или студопроизводство; 

− Рекуперативни блокове за отопление, вентилация и охлаждане; 

− Системи за хибридна вентилация; 

− Енергийно ефективни изолационни системи в сгради. 

 

 Разходи за консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за 
енергиен мениджмънт в предприятията съгласно изискванията на стандарт 
БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001. 

− Разходи за консултантски услуги за въвеждане на система за енергиен 
мениджмънт в предприятията съгласно изискванията на стандарт БДС 
EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001 – до 7 000 лв. 

− Разходи за консултантски услуги по сертифициране на система за 
енергиен мениджмънт в предприятията съгласно изискванията на 
стандарт БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001 - 
9 000 лв. 

 
Допустими кандидати за финансиране: 

 Юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно 
Търговския закон или Закона за кооперациите. 
 

 Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, 
които имат  приключени 2018-та, 2019-та и 2020-та финансови години. И са 
реализирали нетни приходи от продажби общо за 2018-та, 2019-та и 2020-та 
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финансови години в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, 
както следва: 

− Микропредприятие ≥ 210 000 лева 
− Малко предприятие ≥ 750 000 лева 
− Средно предприятие  ≥ 3 000 000 лева 

 
 Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, 

които отговарят на изискванията за микро, малко или средно предприятие 
съгласно Закона за малките и средни предприятия. 
 

 Кандидатите следва да развиват своята основна икономическа дейност в 
сектор C „Преработваща промишленост” съгласно Класификацията на 
икономическите дейности (КИД-2008). 
 

 Не допустими са кандидати, които: 
− Са микропредприятия по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и 

средните предприятия, които имат седалище или клон със седалище на 
територията на селски район и са заявили за подпомагане дейности по 
проекта, които ще се осъществяват в община на територията на 
селските райони в Република България. 

− Имат публични задължения. 
− Имат установено нарушение влязло в сила със съответния 

административен акт, наложен от съответната компетентна институция. 
 
Срок за изпълнение на одобрените проекти – 10 месеца.  

 

Източник на информация: https://opic.bg/ 

 

https://opic.bg/

