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МЕТОДОЛОГИЯ И КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА ОПЕРАЦИИ
1. Основни параметри
Управляващ орган

Главна
дирекция
„Европейски
фондове
конкурентоспособност“, Министерство на икономиката

Оперативна програма

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“
2014-2020

Приоритетна ос

Приоритетна ос 3 „Енергийна и ресурсна ефективност“

Инвестиционен приоритет

Инвестиционен приоритет
енергийна ефективност“

Наименование на
процедурата/процедурите

Устойчиво енергийно развитие на българските предприятия
чрез подкрепа за дейността на Агенцията за устойчиво
енергийно развитие (АУЕР)

Цел

Основната цел на процедурата е да се осигури интегриран
подход за фокусирано и координирано прилагане на мерки за
енергийна ефективност (ЕЕ) и енергия от възобновяеми
източници (ВИ) във всички икономически сектори, в
съответствие с държавната политика в сферата на ЕЕ и
националните стратегически документи и планове чрез
предоставяне на институционална подкрепа за дейността на
АУЕР за надграждане на капацитета за осъществяване на
мерки за ЕЕ и устойчиво енергийно развитие.

Обосновка

Въпреки регистрираната в периода 2001-2009 г. положителна
тенденция за намаляване на енергийната интензивност на
икономиката в България (до голяма степен под въздействие на
финансовата и икономическа криза), тази тенденция се
променя, и
в периода 2013-2014
г. преминава
в
неблагоприятна тенденция, като потреблението на енергия и
енергийната
интензивност
на
индустрията
остават
практически на нивото от предходната 2013 г. Така през 2014
г. в България се наблюдава ръст с 2,9% в крайното енергийно
потребление
и
нарастване
на
крайната
енергийна
интензивност с 1% в сравнение с 2013 г. За сравнение, на
ниво ЕС – 28 България продължава да бъде на последно
място
по
показателя
„енергийна
интензивност
на

3.1

„Енергийни

за

технологии

1
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икономиката“ с 448.8 kgoe/1 000 EUR спрямо 121.78 kgoe/1
000 EUR за ЕС – 281.
Българската икономика продължава да се характеризира като
една от най-енергоемките и най-силно зависимите от внос на
енергийни ресурси, в сравнение с останалите европейски
държави, България изразходва с над 70% повече от средното
за ЕС количество енергия, по паритетен курс на брутния
вътрешен продукт2. В България елементите на нисковъглеродната икономика и енергийна ефективност са все още
слабо застъпени. Един от най-значимите проблеми на
страната ни е ниската енергийна ефективност във всички
сектори.
Изхождайки
от
посочените
негативни
тенденции
и
предизвикателства и с цел създаването на необходимите
условия за успешното прилагане на интегриран подход по
отношение на ефективното планиране и прилагане на мерки
за ЕЕ и енергия от ВИ във всички сектори в съответствие с
държавната политика, настоящата процедура предвижда
предоставянето на допълваща институционална подкрепа на
Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР).

Очаквани резултати

В резултат от изпълнението на предвидените дейности по този
инвестиционен приоритет и настоящата процедура се очаква
постигане на положителен ефект за надграждане на
капацитета за осъществяване на мерки за ЕЕ и оценка на
резултатите от тях, по-ефективно планиране и изпълнение на
конкретните политики в областта на ЕЕ и ВЕИ, увеличаване на
интереса от крайни ползватели на помощта към мерки за ЕЕ и
ВЕИ и повишаване на нивото на информираност на
гражданите, като това ще спомогне за постигането на
устойчиво енергийно развитие.
В рамките на процедурата няма да бъдат подкрепяни
дейности, финансирани по друг проект, програма или каквато
и да е друга финансова схема, произлизаща от националния
бюджет, бюджета на Общността или друга донорска програма.

Демаркация

1
2

Процедурата се явява продължение и разширение на
предоставената
в
рамките
на
ОП
„Развитие
конкурентоспособността на българската икономика“ 200-2013
(ОПРКБИ) подкрепа на институционалните бенефициенти за
подобряване на бизнес средата.

По данни от Евростат.
По данни от Евростат.
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2017-2023
Дейностите по настоящата процедура следва
изпълнени на територията на Република България.

Териториален обхват

да

бъдат

Допускат се и ограничени дейности, осъществявани в чужбина
съгласно чл. 70 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.
Резултатите от изпълнението на проекта следва да се ползват
на територията на Република България.
Общ бюджет по процедурата, по която допустим кандидат е
АУЕР:

Бюджет (ЕФРР и
национален)

7 823 320 лева (4 000 000 евро), като финансирането от
ЕФРР е 6 649 822 лв. (3 400 000 евро), а националното
съфинансиране се равнява на 1 173 498 лв. (600 000 евро).
Това е общ предвиден размер на безвъзмездната финансова
помощ по тази процедура чрез директно предоставяне.
Управляващият орган си запазва правото да не предостави
изцяло посочената по-горе сума.
Неприложимо по отношение на конкретния бенефициент по
настоящата процедура поради следното:

Режим на
държавна/минимална
помощ

Във връзка с реализирането на дейностите по настоящата
процедура Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР)
не действа в качеството си на предприятие по смисъла на
чл.107, § 1 от Договора за функциониране на Европейския
съюз (ДФЕС), тъй като осъществяването на функциите по
провеждане на държавната политика за повишаване на
енергийната ефективност (чл. 11 от Закона за енергийната
ефективност), не е свързано с предоставяне на стоки и
услуги, които да поставят в по-благоприятно положение
определени предприятия, производството или търговията на
определени
стоки.
Всички
допустими
дейности
за
финансиране
по
настоящата
процедура
попадат
в
компетенциите на АУЕР,
която осъществява функции,
присъщи на държавата и не представлява предприятие,
извършващо икономическа дейност. С оглед изложеното не е
налице прехвърляне на публичен ресурс към предприятие,
т.е. подкрепата не е насочена към изпълнение на
„икономическа дейност”.
Поради тази причина при предоставянето на финансовите
средства и извършването на оценката на държавната помощ
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не са налице елементите „икономическо предимство” и
„въздействие върху конкуренцията и търговията“, тъй като
АУЕР не осъществява дейност на
пазар, на който се
осъществява търговия между държави-членки. Ефект върху
търговията не е възможен, защото не се предоставя
икономическо предимство на предприятие от либерализиран
сектор, на който би могло да има конкуренция. Подкрепата от
страна на УО на ОПИК представлява прехвърляне на ресурс от
един публичен орган към друг.
Предвид това, подпомагането не следва да се разглежда като
попадащо в обхвата на чл. 107 от ДФЕС.
2. Методология и критерии за подбор на операции
Ще се прилага процедура за безвъзмездна финансова помощ
чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент
съгласно чл. 25, ал. 1, т. 2 от Закона за управление на
средствата от Европейските структурни и инвестиционни
фондове и чл. 2, т.2 от ПМС 162/ 05.07.2016 г.
Процедура чрез директно предоставяне е тази, при която
безвъзмездната финансова помощ се предоставя само на
кандидат, посочен в съответната програма или в документ,
одобрен от Комитета за наблюдение на програмата като
конкретен бенефициент за съответната дейност.

Вид процедура за
предоставяне на
безвъзмездна финансова
помощ

Процедурата чрез директно предоставяне на конкретен
бенефициент се осъществява съгласно разпоредбите на чл. 5,
ал. 1 и чл. 23-24 от ПМС № 162/05.07.2016 г. за определяне
на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна
финансова
помощ
по
програмите,
финансирани
от
Европейските структурни и инвестиционни фондове за
периода 2014-2020 г. и Закона за управление на средствата
от Европейските структурни и инвестиционни фондове
(ЗУСЕСИФ) по следния начин:
За всяка процедура ръководителят на управляващия
орган на програмата утвърждава при условията и по реда на
чл. 26, ал. 1, 3, 4 и 5 от ЗУСЕСИФ насоки и/или друг документ,
определящи условията за кандидатстване и условията за
изпълнение на одобрените проекти.
Поканата за участие в процедура чрез директно
предоставяне се изпраща на конкретния бенефициент заедно
с документите по чл. 5, ал. 1 от ПМС № 162/05.07.2016 г. и се
публикува в ИСУН 2020 и на интернет страницата на
съответната програма.
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При процедурата чрез директно предоставяне се
извършва оценка на проектното предложение по ред,
определен в документите по чл. 5, ал. 1, т. 1 от ПМС №
162/05.07.2016 г.
Оценяването на проектното предложение се извършва
в срок до три месеца от датата на подаването му или от
крайния срок за подаването му, ако такъв е посочен в
документите по чл. 5, ал. 1, т. 1 от ПМС № 162/05.07.2016 г.
При наличие на положителен резултат от оценяването
ръководителят на Управляващия орган в едноседмичен срок
от приключване на оценяването взема решение за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, което се
обективира в административен договор с бенефициента.

Краен срок за
кандидатстване

Ще се прилага процедура чрез директно предоставяне с
няколко крайни срока за кандидатстване.
Минималният срок за подаване на проектни предложения за
първия срок е 120 дни от датата на обявяване на
процедурата.
Допустим кандидат по настоящата процедура е:

Допустими кандидати

Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР), с
ЕИК/Булстат: 121459246, която е одобрена от Комитета за
наблюдение на ОПИК 2014-2020 като конкретен бенефициент,
който може да получи безвъзмездна финансова помощ за
изпълнение на проектните дейности.
Конкретният бенефициент следва да разполага с необходимия
административен, финансов и оперативен капацитет, който
гарантира успешното изпълнение на дейностите по проекта.

Изисквания към
партньори (ако е
приложимо)

По настоящата процедура чрез директно предоставяне не се
допуска участието на партньори.
Допустими дейности са тези, които имат за свой основен
предмет постигането на целта на настоящата процедура чрез
директно предоставяне.

Допустими
проекти/дейности

Предоставяната помощ по настоящата процедура може да
обхваща следните видове допустими дейности:
1. Изготвяне/извършване на анализи, проучвания
анкетни), изследвания, оценки и др., необходими за:

(вкл.

1.1. Създаване на система за набиране и поддържане на
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информация
за
основни
показатели
за
енергийна
интензивност (ефективност) по сектори на икономически
дейности в България.
1.2. Набиране на данни за крайното и първично потребление
в сектор Индустрия по процеси и видове горива и енергия,
както и използването на енергия от възобновяеми източници.
2. Обмяна на опит в чужбина в областта на енергийното
моделиране и прогнозиране на ефекта от прилаганите мерки
за повишаване на ЕЕ и за използване на енергия от ВИ,
базирано на генератора на модели TIMES.
3. Разработване на примерни договори с гарантиран резултат
(ЕСКО договори) за предоставяне на енергийно-ефективни
услуги за изпълнението на мерки за повишаване на
енергийната ефективност в предприятията, вкл. МСП.
4. Организиране и провеждане на информационни кампании
за популяризиране и повишаване на информираността по
отношение на:
4.1. Подобряване на ефекта и ползите от прилагането на
мерки за ЕЕ и енергия от ВИ в предприятията.
4.2. Популяризиране прилагането на ЕСКО механизма и на
ползите от него.
5. Разработване на наръчници/ръководства/указания по
управление на енергийната ефективност в предприятията,
вкл. методически указания за извършване на обследване за
енергийна ефективност на предприятия.
6. Организиране и провеждане на семинари/обучения на
енергийни мениджъри по управление на енергийната
ефективност и БДС EN ISO 50001 в предприятията, вкл. МСП.
7.
Организиране
и
провеждане
на
семинари
за
популяризиране на разработените методически указания за
извършване на обследване за енергийна ефективност на
предприятия, вкл. МСП.
8. Организиране и провеждане на специализирани обучения
за служителите на АУЕР за повишаване на техния капацитет
във връзка със следното:
8.1. Подпомагане на индустриалните потребители на енергия
при реализиране на инвестиционни проекти за ЕЕ и
оползотворяване на енергията от ВИ.
8.2. Придобиване на актуални познания в областта на
технологиите и тенденциите за производство на енергия от ВИ
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за собствено потребление и начините за тяхното интегриране
в съществуващи системи.
9. Организиране и провеждане на практическо обучение за
работа с входно-изходните продукти (VEDA FE, VEDA BE) и за
създаване на модели с генератора TIMES.
10. Разработване и/или надграждане на информационни
системи, вкл. информационна система за обслужване на бюро
за помощ („Хелп Деск“ система)/електронни регистри/бази
данни/специализирани софтуерни продукти или електронни
услуги, вкл. разработване на нови функционалности, в
областта на енергийната ефективност и енергията от ВИ.
11. Консултантски услуги за разработване на документация за
предвидените по проекта/ите обществени поръчки, вкл.
технически спецификации.
12. Дейности, свързани с организация и управление на
проекта/ите. В обхвата на тези дейности попадат и дейностите
за одит на проекта/ите, както и дейностите, свързани с
информация и комуникация.
Задължителна
комбинация от дейности
(ако е приложимо)

Н/П
Следните видове разходи са допустими по процедурата:
1. Разходи за изготвяне/извършване на анализи, проучвания
(вкл. анкетни), изследвания, оценки и др., необходими за:
1.1. Създаване на система за набиране и поддържане на
информация
за
основни
показатели
за
енергийна
интензивност (ефективност) по сектори на икономически
дейности в България.

Допустими разходи

1.2. Набиране на данни за крайното и първично потребление
в сектор Индустрия по процеси и видове горива и енергия,
както и използването на енергия от възобновяеми източници.
2. Разходи за командировки (пътни, дневни и квартирни пари
и разходи за медицинска застраховка за времето на
командировката в чужбина) за осъществяване на обмяна на
опит в областта на енергийното моделиране и прогнозиране
на ефекта от прилаганите мерки за повишаване на ЕЕ и за
използване на енергия от ВИ, базирано на генератора на
модели TIMES.
3. Разходи за консултантски услуги за разработване на
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примерни договори с гарантиран резултат (ЕСКО договори) за
предоставяне
на
енергийно-ефективни
услуги
за
изпълнението на мерки за повишаване на енергийната
ефективност в предприятията, вкл. МСП.
4. Разходи за организиране и провеждане на информационни
кампании
за
популяризиране
и
повишаване
на
информираността по отношение на:
4.1. Подобряване на ефекта и ползите от прилагането на
мерки за ЕЕ и енергия от ВИ в предприятията.
4.2. Популяризиране прилагането на ЕСКО механизма и на
ползите от него.
5.
Разходи
за
разработване
на
наръчници/ръководства/указания
по
управление
на
енергийната ефективност в предприятията, вкл. методически
указания за извършване на обследване за енергийна
ефективност на предприятия.
6.
Разходи
за
организиране
и
провеждане
на
семинари/обучения на енергийни мениджъри по управление
на енергийната ефективност и БДС EN ISO 50001
предприятията, вкл. МСП.
7. Разходи за организиране и провеждане на семинари за
популяризиране на разработените методически указания за
извършване на обследване за енергийна ефективност на
предприятия, вкл. МСП.
8. Разходи за организиране и провеждане на специализирани
обучения за служителите на АУЕР за повишаване на техния
капацитет във връзка със следното:
8.1. Подпомагане на индустриалните потребители на енергия
при реализиране на инвестиционни проекти за ЕЕ и
оползотворяване на енергията от ВИ.
8.2. Придобиване на актуални познания в областта на
технологиите и тенденциите за производство на енергия от ВИ
за собствено потребление и начините за тяхното интегриране
в съществуващи системи.
9. Разходи за организиране и провеждане на практическо
обучение за работа с входно-изходните продукти (VEDA FE,
VEDA BE) и за създаване на модели с генератора TIMES.
10. Разходи за разработване и/или надграждане на
информационни системи, вкл. информационна система за
обслужване
на
бюро
за
помощ
(„Хелп
Деск“

8

НАРЪЧНИК ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ
И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 2014 - 2020 (ОПИК)
Министерство на
икономиката
Главна дирекция
“Европейски фондове за
конкурентоспособност” –
Управляващ орган на ОПИК

Глава 4
Приложение
4.I.2.

Вариант 3

ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА
БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
Образец на Методология и критерии за
подбор на операции

Одобрен от: Ръководител на Управляващия орган

страница: 9/12

Дата:
февруари 2017 г.
Версия:
февруари 2017 г.

система)/електронни регистри/бази данни/специализирани
софтуерни
продукти
или
електронни
услуги,
вкл.
разработване на нови функционалности, в областта на
енергийната ефективност и енергията от ВИ.
11. Разходи за консултантски услуги за разработване на
документация за предвидените по проекта/ите обществени
поръчки, вкл. технически спецификации.
12. Разходи за придобиване на дълготрайни материални
активи: специализирано оборудване (хардуер), IT оборудване
и друго оборудване, необходимо за целите на проекта/тите.
13. Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални
активи: софтуери, програмни продукти, патенти, лицензи,
ноу-хау и други, необходими за целите на проекта/ите.
14. Разходи за организация и управление на проекта/ите. За
целите на настоящата процедура тези разходи включват:
14.1. Разходи за възнаграждения на лица, пряко ангажирани с
дейности по изпълнението и/или управлението на проекта,
включително социални и здравни осигурителни вноски за
сметка
на
осигурителя,
съгласно
националното
законодателство.
14.2. Разходи за командировки (пътни, дневни и квартирни
пари) в страната, свързани с организацията и управлението
на
проекта/ите,
в
съответствие
с
Наредбата
за
командировките в страната.
14.3. Разходи за одит на проекта/ите.3
14.4. Разходи за информация и комуникация на проекта/ите.
NB: Разходите за организация и управление на проекта/ите са
допустими в размер съгласно определения процент на размера
на единната ставка за разходите за организация и управление
на проекта/ите в съответствие с утвърдената от Ръководителя
на УО на ОПИК индивидуална Методология за определяне на
единна ставка за финансиране на дейности за организация и
управление.
15. Разходи за застраховки на придобитите в резултат от
изпълнението на дейностите по проекта/ите дълготрайни
материални активи.
3

Приложимо за проекти със стойност на БФП над 750 000 евро (1 466 872,5 лв.) в съответствие с чл. 207
от Делегиран регламент на Комисията (ЕО) № 1268/2012 относно правилата за прилагане на Регламент
(ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила,
приложими за общия бюджет на Съюза.
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Н/П
Максималният размер на помощта е 7 823 320 лева (4 000
000 евро).

Максимален размер на
помощта

Това е максималният предвиден размер на безвъзмездната
финансова помощ по тази процедура чрез директно
предоставяне. Управляващият орган си запазва правото да не
предостави изцяло посочената по-горе сума.

Интензитет на помощта

100 %

Продължителност на
проектите

Максимална продължителност на всеки индивидуален проект:
24 (двадесет и четири) месеца.

Кръстосано финансиране
(ако е приложимо)

Н/П
Критерии
I. Цел на проекта, описание на дейностите и
организация на изпълнението
1. Проектното предложение допринася за
постигане
на
специфичната
цел
на
инвестиционния приоритет и целта на
настоящата процедура.

Критерии за техническа и
финансова оценка

да

не

2. Проектното предложение е в съответствие
с приложимите хоризонтални принципи,
залегнали в чл.7 и чл.8 на Регламент (ЕС) №
1303/2013 на Европейския парламент и на
Съвета,
посочени
в
Условията
за
кандидатстване.
3. Проектното предложение демонстрира ясна
връзка между цели, дейности и резултати.
II. Ефективност на дейностите
1. Всички дейности по проекта са ясно и
последователно описани, като са посочени
причините за избора на всяка една дейност и
нейният принос за постигане на очакваните

10

н/п

НАРЪЧНИК ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ
И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 2014 - 2020 (ОПИК)
Министерство на
икономиката
Главна дирекция
“Европейски фондове за
конкурентоспособност” –
Управляващ орган на ОПИК

Глава 4
Приложение
4.I.2.

Вариант 3

ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА
БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
страница: 11/12

Образец на Методология и критерии за
подбор на операции

Одобрен от: Ръководител на Управляващия орган

Дата:
февруари 2017 г.
Версия:
февруари 2017 г.

резултати.
2. Планът за изпълнение на дейностите е
реалистично планиран и осъществим, като е
съобразен с плана за външно възлагане.
3. Планът за външно възлагане е в
съответствие с предвидените дейности, като
кандидатът
е
предвидил
механизми,
позволяващи мониторинг и текущ контрол на
изпълнението на предвидените поръчки и
своевременното предприемане на корективни
мерки.
4. Заложените индикатори за постигнати
резултати за отчитане на степента на
изпълнение на дейностите са измерими и
съответстват на дейностите по проекта.
5. В проектното предложение са описани
начините, чрез които се планира да бъде
осигурена устойчивостта на резултатите и
ефекта от изпълнението на проекта.
6. Конкретният бенефициент е предложил
екип с подходяща квалификация и опит за
изпълнението на дейностите по проекта.
Предложено
е
ясно
разделение
на
отговорностите и функциите между отделните
членове на екипа.
III. Бюджет и ефективност на разходите
1. Кандидатът не е получил финансиране от
източник
с
публичен
характер
(друг
проект/програма/бюджетна линия или друга
финансова схема с източник националния
бюджет, бюджета на ЕС или друга донорска
програма)
за
същите
разходи,
за
финансирането на които кандидатства по
настоящата процедура.
2. Всички разходи, включени в бюджета на
проектното предложение съответстват изцяло
на дейностите, предвидени за изпълнение.
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3. Всички разходи са ефективни, обосновани
и
допустими
съгласно
Условията
за
кандидатстване, като заложените стойности в
бюджета са съпоставими с пазарните цени.
4. Размерът на исканата безвъзмездна
финансова помощ е в съответствие с
максималния размер, указан в Условията за
кандидатстване.

Индикатори на ОПИК:

Индикатори

За доказване ефективността на дейностите конкретният
бенефициент
следва
да
посочи
обективно
измерими
индикатори, извън заложените в ОПИК 2014-2020.
Конкретният бенефициент по настоящата процедура следва да
прилага и спазва методологическите насоки за отчитане на
индикаторите за резултат и изпълнение по ОПИК 2014-2020,
разработени от Управляващия орган и НСИ.
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