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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В МСП НА
НАЦИОНАЛНО РАВНИЩЕ
СУБСИДИИ
N

ИМЕ НА
ФОНДА/
НОРМАТ
ИВЕН
ДОКУМЕ
НТ

БЕНЕФИЦИЕНТИ

КАКВО СЕ ФИНАНСИРА

1.

Схема
„Енергийна
ефективнос
т и зелена
икономика”

Допустими бенефициенти:
микро, малки и средни
предприятия, регистрирани по
Търговския закон или Закона
за кооперациите със седалище
в Република България от
следните сектори на
икономиката:
- Сектор B „Добивна
промишленост”;
- Сектор C „Преработваща
промишленост”;
- Сектор D „Производство и
разпределение на
електрическа и топлинна
енергия и газообразни
горива”;
- Сектор E „Доставяне на
води; Канализационни услуги,
управление на отпадъци и
възстановяване”;
- Сектор G „Търговия; Ремонт

Бюджет по схемата: 293 374 500 лева
Безвъзмездно финансиране: 30%-50%.
Помощта може да представлява до
50% от стойността на проекта.
Максимален размер на безвъзмездната
помощ за един проект: 2 млн. лева, а
минимален пряг няма.
За да получат безвъзмездна помощ по
програма „Енергийна ефективност и
зелена икономика“,
бенефициентите трябва да представят
потвърждение от банка, че разполагат
с минимум 80% от средствата за
проекта.
Документът се издава от една от
шестте банки партньори по
програмата
Допустими разходи
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СЛЕДВАЩ
А ПОКАНА
ЗА
ПРЕДСТАВ
ЯНЕ НА
ПРОЕКТНИ
ПРЕДЛОЖЕ
НИЯ
Период за
прием:
28.06.2012 31.10.2013 г.

УПРАВЛЯВАЩ
ОРГАН

КОНТАКТИ

УЕБ
СТРАНИЦА

ДОПЪЛН
ИТЕЛНА
ЗАБЕЛЕЖ
КА

ОПЕРАТИВ
НА
ПРОГРАМА
„Развитие на
конкурентосп
особността
на
българската
икономика”
2007-2013

Главна
дирекция
"Европейски
фондове за
конкурентоспо
собност"
Управляващ
орган на ОП
"Конкурентосп
особност"
гр. София, ул.
"6ти
септември"
№21
Тел.: (02) 80
75 336
Факс.: +359 2
9329 299

http://www.opc
ompetitiveness.
bg/module6.php
?menu_id=208

НЯМА
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на автомобили и
мотоциклети”;
- Сектор H „Транспорт,
складиране и пощи”;
- Сектор I „Хотелиерство и
ресторантьорство”;
- Сектор J „Създаване и
разпространение на
информация и творчески
продукти; Далекосъобщения”;
- Сектор M „Професионални
дейности и научни
изследвания”;
- Сектор N „Административни
и спомагателни дейности”;
- Сектор P „Образование”;
- Сектор Q „Хуманно
здравеопазване и социална
работа”;
- Сектор R „Култура, спорт и
развлечения”, или
- Сектор S „Други дейности”.
Не се подпомагат по схемата
предприятия, извършващи
основната си икономическа
дейност или кандидатстващи
за финансиране на дейности,
които попадат в Сектор С код на икономическа дейност:
- 10.1 „Производство и
преработка на месо;
производство на месни
продукти, без готови ястия”;
- 10.2. „Преработка и
консервиране на риба и други
водни животни, без готови
ястия”;
- 10.3 „Преработка и

1. Инвестиционни разходи за:
- Закупуване, доставка, монтаж и
въвеждане в експлоатация на когенерационни инсталации за
собствени нужди
- Закупуване, доставка и въвеждане на
системи за отопление и вентилация от
възобновяеми енергийни източници за
собствени нужди (соларни,
геотермални, термопомпи)
- Смяна на горивна база
(енергоносителя).
- Закупуване на други материали и
оборудване, които водят до
намаляване на енергийното
потребление
- Строително-монтажни работи, които
намаляват енергоемкостта на
съществуващия сграден фонд на
предприятията или са необходими за
въвеждането в експлоатация на
предвидените по проекта материали и
оборудване
- Придобиване на лицензи, патенти и
други нематериални активи, свързани
с експлоатацията на закупуваните
дълготрайни активи, включително
придобиване на инвестиционен
проект по смисъла на Закона за
устройство на територията (ЗУТ)
2. Инвестиционни разходи за
закупуване на нови машини и
съоръжения за производствени цели,
които, освен че намаляват разхода на
енергия за единица продукция, са
свързани с увеличаване на
производствения капацитет и/или
въвеждането на нови продукти

2

PINE
- PROFITFROM ENERGYEFFICIENCY!
IEE/11/885/SI2.615936 – PinE

2.

Процедура
„Подобрява
не на
производст
вения
капацитет
на МСП“

консервиране на плодове и
зеленчуци, без готови ястия”;
- 10.4. „Производство на
растителни и животински
масла и мазнини”;
- 10.5. „Производство на
мляко и млечни продукти”;
- 10.6. „Производство на
мелничарски продукти,
нишесте и нишестени
продукти”;
- 10.81. „Производство на
захар”;
- 10.83. „Преработка на кафе и
чай”;
- 10.9. „Производство на
готови храни за животни”;
- 11.01. „Производство на
спиртни напитки”;
- 11.02. „Производство на
вина от грозде”;
- 11.03. „Производство на
други ферментирали
напитки”;
- 11.04. „Производство на
други недестилирани
алкохолни напитки”;
- 11.05. „Производство на
пиво”;
- 11.06. „Производство на
малц”.
Микро, малки и средни
предприятия

3. Разходи за услуги за:
- Извършване на енергиен одит
(„обследване за енергийна
ефективност”) от лице, вписано в
някой от публичните регистри по чл.
23, ал. 4 и чл. 34, ал. 4 от Закона за
енергийната ефективност (до 20 хил.
лв.)
- Консултантски услуги за въвеждане
и сертифициране на системи за
управление в предприятията съгласно
изискванията на стандартите БДС EN
16001 (Energy Management
Systems)/EN ISO 50001
- Визуализация на проекта (до 5 хил.
лв.)
- Одит на проекта (до 5 хил. лв.)

Внедряване на нови технологии и
системи в производствения процес,
въвеждане на добри
практики/технологични
методи/технологии/процеси за
намаляване консумацията на
природни ресурси, безотпадни
технологии, и др.:
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Индикативна
дата за
обявяване:
Март 2015 г.

ОП
„Иновации и
Конкурентос
пособност”
2014 – 2020 г.

Главна
дирекция
"Европейски
фондове за
конкурентоспо
собност"
Управляващ
орган на ОП

http://www.opc
ompetitiveness
.bg/module3.p
hp?menu_id=2
76
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1) Придобиване на ДМА (оборудване,
машини)
2) Придобиване на ДНА (софтуери)

3.

Процедура
„Енергийна
ефективнос
т в МСП“

Микро, малки и средни
предприятия

4.

Процедура
„Подкрепа

Микро, малки, средни и
големи предприятия

Целта на тази процедура е
подобряване на енергийната
ефективност на
предприятията и използване на
енергия от ВЕИ. Целият бюджет на
тази процедура възлиза на 50 млн.
ввро. Допустими дейности за
финансиране са:
1) Придобиване на ДМА и ДНА,
които допринасят за подобряване на
енергийната ефективност на
предприятията.
2) Извършване на СМР, които водят
до намаляване на енергоемкостта на
съществуващия сграден фонд на
предприятията
3) Придобиване на системи за
отопление и охлаждане и/или
производство на електрическа енергия
от ВЕИ за собствено потребление.
4) Консултантски услуги за
извършване на енергиен одит.
Максимален % на съфинансиране по
програмата: от 35% до 70%.
Минимален и максимален размер на
субсидията за проект (лева):
50 000 лв. – 1 500 000 лв.
Цекта на тази процедура е
насърчаване на иновационните
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Индикативна
дата за
обявяване:
Декември
2015 г.

ОП
„Иновации и
Конкурентос
пособност”
2014 – 2020 г.

Индикативна
дата за

ОП
„Иновации и

"Конкурентосп
особност"
гр. София, ул.
"6ти
септември"
№21
Тел.: (02) 80
75 336
Факс.: +359 2
9329 299
Главна
дирекция
"Европейски
фондове за
конкурентоспо
собност"
Управляващ
орган на ОП
"Конкурентосп
особност"
гр. София, ул.
"6ти
септември"
№21
Тел.: (02) 80
75 336
Факс.: +359 2
9329 299

Главна
дирекция

http://www.opc
ompetitiveness.
bg/module3.php
?menu_id=276
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за
иновации в
предприяти
ята”

дейности в предприятията в
тематичните области на ИСИС:
машиностроене, електроника и
електротехника, автомобилостроене,
медицинска техника, оптични
продукти, лекарства; информационни
и комуникационни технологии (ИКТ)
и научно-изследователска дейност.
Допустими дейности за финансиране
са:
Подкрепа за самостоятелно
разработване и внедряване на
иновации:
1) Придобиване на ДМА
2) Придобиване на ДНА
3) Консултантски и помощни услуги в
подкрепа на иновациите.
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обявяване:
Септември
2015 г.

Конкурентос
пособност”
2014 – 2020 г.

"Европейски
фондове за
конкурентоспо
собност"
Управляващ
орган на ОП
"Конкурентосп
особност"
гр. София, ул.
"6ти
септември"
№21
Тел.: (02) 80
75 336
Факс.: +359 2
9329 299

bg/module3.php
?menu_id=276
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ЗАЕМИ ПРИ ОБЛЕКЧЕНИ УСЛОВИЯ
N

1

ИМЕ НА
ФИНАНС
ИРАЩАТ
А
ИНСТИТ
УЦИЯ
Уникредит
Булбанк,

БЕНЕ
ФИЦИЕН
Т

КАКВО СЕ ФИНАНСИРА

СЛЕДВА
ЩА
ПОКАНА

МСП

Кредит, който се предоставя от УниКредит Булбанк на
частни предприятия (юридически лица и еднолични
търговци) за осъществяване на проекти за повишаване,
развитие и управление на енергийната ефективност в
България по линия на финансиране от Европейската банка за
възстановяване и развитие.
Цел на кредита:Финансиране на инвестиционни разходи във
връзка с придобиване/изграждане на дълготрайни
материални активи с цел повишаване на енергийната
ефективност.
Срок на кредита:По договореност с кредитоискателя, в
съответствие с Вътрешните правила за кредитиране на
Уникредит Булбанк
Валута: EUR
Размер: По договореност с кредитоискателя, в съответствие с
Вътрешните правила за кредитиране на Уникредит Булбанк
Собствено участие: По договореност с кредитоискателя, в
съответствие с Вътрешните правила за кредитиране на
Уникредит Булбанк
Усвояване: По договореност с кредитоискателя, в
съответствие с Вътрешните правила за кредитиране на
Уникредит Булбанк
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УПРАВЛЯВАЩ
ОРГАН

КОНТАКТИ

УЕБ
СТРАНИЦ
А

ДОПЪЛНИТЕ
ЛНА
ЗАБЕЛЕЖКА

Инвестицион
ен кредит за
повишаване
на
енергийната
ефективност /
JEREMIE

Централа на
УниКредит
Булбанк
пл. ″Света
Неделя″ № 7
1000 София
България
Факс. 02/988
4636
SWIFT (BIC):
UNCRBGSF

http://www.
unicreditbul
bank.bg/bg/i
ndex.htm

Освен с 50% пониски лихви в
сравнение със
стандартните
лихвени
равнища, новите
кредити по
Jeremie са с
облекчения
изисквания за
обезпечения.
Размерът на
обезпеченията
не е по-голям от
65% от размера
на кредита.
Фирмите могат
да се възползват
и от
преференциални
такси и
комисиони.

Център за
контакт с
клиенти на
УниКредит
Булбанк
0700 1 84 84 на
цената на един
градски
разговор
1 84 84 за
местни
мобилни
оператори
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Издължаване: Съобразно договорен с договора за кредит
погасителен план.
Гратисен период за главницата: По договореност с
кредитоискателя, в съответствие с Вътрешните правила за
кредитиране на Уникредит Булбанк
Лихвени условия: Кредитите се олихвяват съгласно лихвения
модел, установен в Общите условия, при които УниКредит
Булбанк предоставя кредити на лица, осъществяващи
стопанска дейност
Такси и комисиони: Съгласно конкретно указаните членове и
забележки към Тарифата за таксите и комисионите на
УниКредит Булбанк за юридически лица и еднолични
търговци
Обезпечение: Кредитът може да бъде обезпечен с активи на
кредитополучателя или трети лица, включително недвижими
имоти, движими вещи, парични средства, ценности, ценни
книжа, взаимни фондове, вземания от трети лица и др.,
оформени съгласно законовоустановената форма и ред.
Изисква се имуществена застраховка на обезпечението.
Отстъпки: За притежатели на Пакетни програми на Банката
Изисквания за допустимост на проектите и Ограничителни
условия
Изисквания:
1. Инвестиционните проекти следва да отговарят на
определените критерии, в съответствие с енергийната
стратегия на българското правителство и да подобряват
рационалното използване на енергия в страната
2. Финансираните инвестиционни проекти следва да
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осигуряват спестяване на минимум 20% от потреблението на
енергия
3. Минимална вътрешна норма на възвръщаемост на
инвестиционния проект: 10%
4. Инвестиционните проекти следва да отговарят на
правилата на ЕБВР за опазване на околната среда
5. Инвестиционният проект се проверява за съответствие с
условията на програмата, оценява и потвърждава от външни
за Банката независими консултантски компании, работещи
по договор с ЕБВР
6. Инвестиционният проект не може да се възползва от друга
програма за безвъзмездна помощ, предоставена от
Европейския Съюз
Ограничителни условия:
Кредитът не може да бъде предоставян и използван за:
1. Рефинансиране на вече съществуващи задължения на
кредитоискателя
2. Инвестиции в нови сгради, строени по нови национални
стандарти за енергийна ефективност
(сертифицирани/въведени в експлоатация след 1 януари
2005г.)
3. Покупка на земя

2

ОББ,

МСП

4. Покупка на недвижими имоти, ако целта е единствено
постигане на краткосрочна или средносрочна печалба от
последващата им продажба
Вид на кредита: Инвестиционен, Оборотен, Кредитна линия,
Овърдрафт
Кредито-получатели:
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JEREMIE

Централно
управление
София 1040,
ул. "Света

http://www.
ubb.bg/bgBG/Home
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Микро, малки и средни предприятия, регистрирани и
извършващи дейност на територията на Република България
Валута: лева или евро
Размер: До 1 875 000 евро(за предприятия в сектор шосеен
транспорт до 937 500 евро)
Лихва: Лихвата е преференциална и се определя на база БЛП
в лева/евро, SOFIBOR, или EURIBOR плюс надбавка според
оценката на риска
Такса за кандидатстване – 0,15% от размера на искания
кредит, мин. 30 лева, макс. 2 000 лева;
Такса ангажимент – 50% от таксата според действащата
тарифа на банката;
Такса управление – 50% от таксата според действащата
тарифа на банката
Такса за кандидатстване – 50% от таксата според
действащата тарифа на банката;
Такса ангажимент – 50% от таксата според действащата
тарифа на банката;
Такса управление – 50% от таксата според действащата
тарифа на банката
Срок
До 120 месеца, вкл. гратисния период
До 36 месеца, вкл. гратисния период
До 36 месеца, вкл. гратисния период, но не по-късно от
31.12.2015 г.
Гратисен период
До 12 месеца
До 6 месеца
По договаряне
Без гратисен период
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София" 5
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Погасяване
По договаряне
С постъпленията по сметката на клиента
Обезпечение
Всички законово допустими обезпечения (ипотека, залог на
ДМА или КМА, новопридобитите с кредита активи и др.)
Такса за гарантиране по програмата:Без такса
*Микро, малки и средни са предприятия с годишни приходи
от продажби по-малки от 97,5 млн. лева и по-малко от 250
души персонал. Предприятията не следва да работят основно
или да развиват дейност в следните сектори: първична
обработка на земеделски продукти, рибарство и аквакултури,
въгледобив, операции с недвижими имоти, хазартни
дейности, производство на оръжие и амуниции. Възможни са
и допълнителни ограничения относно допустимостта на
кандидатите или целта на кредитите. За повече информация
се обърнете към клоновете на ОББ.

3

Райфайзенб
анк,

МСП

**Всички останали такси са съгласно действащата Тарифа за
таксите и комисионите за бизнес клиенти на ОББ.
Райфайзенбанк - с нови по-добри условия за кредитиране на
малки и средни фирми по JEREMIE
Райфайзенбанк (България) предоставя кредити на малки и
средни фирми при нови по-изгодни условия и значително
облекчени изисквания, в рамките на допълнително
споразумение по инициативата JEREMIE. Максималният
срок на изплащане на инвестиционните кредити, които
банката отпуска в рамките на инициативата вече е до 10
години, а срочните оборотни кредити са с период на
изплащане до 5 години. При новите облекчени условия
бизнесът може да се възползва от овърдрафт кредити и
револвиращи кредити за обортни средства с период на
изплащане до 3 години, които дават гъвкава възможност на
фирмите да оперират с финансовите средства.
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JEREMIE

Райфайзенбанк
(България)
ЕАД
София 1504,
ул.Гогол 18-20
0 700 10 000
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Максималният размер на отпускания кредит по инициативата
JEREMIE е до 1 875 000 евро или левовата равностойност,
като за фирмите в отрасъл “Сухопътен транспорт”
максималното финансиране е до 937 500 евро.
Новите възможности по програма JEREMIE разширяват
гамата от кредитни продукти, които българските
предприемачи биха могли да използват при преференциални
лихвени условия и облекчени изисквания за обезпечение,
като основна цел на програмата е да се улесни достъпа на
малкия и среден бизнес до финансиране за инвестиционни
проекти, оборотни средства и да се увеличи
конкурентоспособността на фирмите.От подписването на
Гаранционното споразумение за участие в инициативата
JEREMIE миналата година, Райфайзенбанк е финансирала
проекти на микро, малки и средни предприятия в сферата на
производството, търговията и здравеопазването.

4

СИБанк

МСП

Инициативата JEREMIE “Съвместни европейски ресурси за
микро, малки и средни предприятия” се осъществява
посредством Оперативна програма „Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика 20072013 г.”, финансирана от Европейския Фонд за Регионално
Развитие и от националния бюджет. Гаранционното
споразумение за участие в инициативата, подписано между
Райфайзенбанк /България/ ЕАД и Европейския
Инвестиционен Фонд (ЕИФ) в средата на 2011г., ще даде
възможност на местния малък и среден бизнес да се
възползва от финансиране за общо 65 млн. евро.
СИБАНК предоставя финансиране по инициативата
„JEREMIE” „Съвместни европейски ресурси за микро, малки
и средни предприятия”, като осигурява гаранционни схеми
под формата на частично обезпечаване на нови
инвестиционни и оборотни кредити.
Повече финансиране на преференциални условия
Финансиране на инвестиционни проекти и оборотни средства
за нова и текуща дейност
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JEREMIE

СИБАНК EАД
Централно
управление
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р-н Красно
село
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Облекчения за обезпечението – 50% от размера на кредита
По-нисък лихвен процент от стандартните условия
Без такса за разглеждане на кредита
Без такса за издаване на гаранция по „JEREMIE”
50% по-ниски такси по кредита в сравнение със стандартните
условия
Възможност за гратисен период

5

Прокредит
банк.

МСП

“Предоставеното финансиране по инициативата “Съвместни
европейски ресурси за микро-, малки и средни предприятия”,
инициативата (JEREMIE), се осъществява посредством
Оперативна Програма “Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика 2007-2013г.”, финансирана от
Европейския фонд за регионално развитие и от националния
бюджет.”
Кредит "Енергийна ефективност и зелена икономика"
С кредит "Енергийна ефективност и зелена икономика"
можете да финансирате:
Инвестиции, водещи до намаляване на потреблението на
енергия или горива спрямо базовата линия, и/или до
намаляване на потреблението на енергия за единица
произведена продукция. За избягване на съмнения,
инвестициите в комбинирано производство на топлина и
електроенергия (когенерация) и преминаване на друг вид
гориво се считат за допустими.
ВЕИ проекти с инвестиции в производството на енергия
единствено за нуждите на собственото потребление на
предприятието с помощта на следните технологии: соларна
(за подгряване на вода или флуиди), геотермална и
термопомпи. За избягване на съмнения, инвестициите в
технологии за производство на енергия от възобновяеми
енергийни източници, която не е за собствените нужди на
предприятието, са недопустими.
ДОПУСТИМИ/НЕДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ
В зависимост от техния размер и сложност допустимите
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SWIFT:
BUIBBGSF
Факс: (+359 2)
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Малки и
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предприятия:
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проекти се разделят на следните основни подвидове:
1. Технологични проекти
Лесни и малки проекти с използване на оборудване от
Списъка на материали и оборудване, допустими за
финансиране.
2. Проекти с енергийно обследване
По-големи и по-сложни проекти, основаващи се на
препоръките от извършен енергиен одит.
Примери за проекти, които са допустими по програмата:
Закупуване на нов ефективен газов котел за подмяна на
стария на въглища.
Инсталиране на инфрачервен газов отоплител с цел
осигуряване отоплението на ограничен брой работни места
вместо на целия производствен цех.
Преминаване от стара вентилационна система без система за
контрол към модерна система, оборудвана със вентилатори с
честотно регулиране.
Инсталиране на съвременна система за производство на
компресиран въздух (включително системи за управление,
рекуперация на топлината и др.) за подмяна на стара система
с високи загуби.
Нови ефективни електромотори за приложение в системи за
задвижване, врати, помпи, лентови транспортьори и др.
Ново производствено оборудване (например преси,
смесители, сушилни, роботизирано заваряване и др.) за
намаляване на енергийната интензивност.
Инсталация за комбинирано производство на топлина и
електрическа енергия.
Соларна система за подгряване на вода (например за
отопление на помещения и подгряване на вода).
Котли за покриване на собствените нужди от топлина и пара.
Топлообменник и система за рекуперация на топлина за
производствения процес.
По програмата не се отпуска финансиране на следните
предприятия и отрасли:
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6.

Райфайзен
Банк

МСП

Микропредприятия, регистрирани в „община на територията
на селските райони";
Риболов, развъждане и отглеждане на риба и други водни
организми;
Производство и преработка на селскостопански продукти;
Въгледобивен, стоманодобивен сектор и
корабостростроителен сектор;
Товарен автомобилен транспорт;
Производство, продажба и разпространение на тютюневи
изделия, алкохол, хазартни игри, оръжия и други дейности;
Фотоволтаични централи и ветрогенератори.
Предприятията могат да кандидатстват, както с проекти за
енергийна ефективност /ЕЕ/, така и с проекти за
възобновяеми енергийни източници /ВЕИ/.
1. Допустими ЕЕ проекти са инвестиции, водещи или до
намаляване на потреблението на енергия или горива спрямо
базовата линия и/или до намаляване на потреблението на
енергия за единица произведена продукция. За избягване на
съмнения, инвестициите в комбинирано производство на
топлина и електроенергия (когенерация) и преминаване на
друг вид гориво, се считат за допустими.
2. Допустими ВЕИ проекти са инвестиции в производството
на енергия единствено за нуждите на собственото
потребление на предприятието с помощта на следните
технологии: соларна (за подгряване на вода или флуиди),
геотермална, термопомпи, оползотворяване на вторична
биомаса. За избягване на съмнения, инвестициите в
технологии за производство на енергия от възобновяеми
енергийни източници, която не е за собствените нужди на
предприятието, са недопустими.
Безвъзмездна финансова помощ: от 30% до 50%.
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ДАНЪЧНИ СТИМУЛИ
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БЕНЕФИЦИЕНТ
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ПОКАНА
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КОНТАКТИ
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СТРАНИЦА
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СЛЕДВАЩА
ПОКАНА
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ДОПЪЛНИТЕЛНА
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