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Национален план за възстановяване и устойчивост 

 
Процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на сгради в 

сферата на производството, търговията, както и сгради в сектор 
„Туризъм“ 

 
Индикативен срок за обявяване:  Септември - октомври 2022 г. 
 

Компоненти 

(по видове предприятия) 

Общ размер на 

финансовите 

средства, в лева 

Размер на 

безвъзмездно 

финансиране 

Компонент 1  

Микро/малки предприятия  

58 800 000,00 От 100 000 лв. до   

300 000 / 500 000 лв. 

Компонент 2  

Средни предприятия  

82 320 000,00 

 

От 100 000 лв. до    

750 000 лв. 

Компонент 3 

Големи предприятия  

94 080 000,00 От 100 000 лв. до       

2 500 000 лв. 

 
Процент на съфинансиране: 
 
При режим „de minimis“: Като помощ по предложението, може да се предоставят 
средства в такъв размер, който сумиран с всички други минимални помощи, получени 
от субекта през двете предходни фискални години и текущата е до стойностите на 
установените в Регламент (ЕС) № 1407/2013 прагове. За остатъка до пълния размер 
на средствата по предложението, надвишаващ установените в регламента прагове, 
кандидата следва да осигури собствени средства за превишението над праговете по 
регламента. 
 
 
При режим „Инвестиционни помощи за мерки за повишаване на енергийната 
ефективност“: 
 

• Максимален % на финансиране за проекти в Югозападен район: 35% 
 

• Максимален % на финансиране в други райони: 45% 
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ВАЖНО! Максималният интензитет на помощта може да се увеличи с 20 процентни 

пункта за помощи, предоставени на малки предприятия по смисъла на Приложение I 

към Регламент (ЕС) № 651/2014. 

 
Конкретни цели:  
•  Подобряване енергийните характеристики на сгради в сферата на производството, 
търговията и услугите, както и сгради от сектор туризъм, чрез прилагане на 
устойчиви интегрирани високоефективни енергийни мерки; 
• Достигане на клас на енергопотребление „А“ и по изключение клас „В“ след 
прилагане на енергоспестяващи мерки на сградите; 
• Постигане на минимум 30% спестяване на първична енергия за всеки обект от 
нежилищния сграден фонд;  
• Намаляване на разходите за енергопотребление. 
 

Допустими кандидати:  

1) Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите 

или да са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-

членка на Европейското икономическо пространство. 

2) Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г. 

 

Допустими дейности 

Дейности за изпълнение на СМР за прилагане на мерки за ЕЕ (енергоспестяващи 

мерки за достигане на енергиен клас „А“ или постигане изискването за сгради с близко 

до нулево нетно потребление  на енергия (nZEB), по изключение клас „В“, с 

оползотворяване на енергия от възобновяеми източници, въвеждане на системи 

за енергиен мониторинг и др.) и мерки за ВЕИ, в т. ч. всички съпъстващи СМР, 

необходими за изпълнение на мерките. 

• Задължително изискване е след изпълнение на мерките в сградите да се 

постигне минимум 30% спестяване на първична енергия за всеки обект; 

• Приоритет ще се дава на проектни предложения за енергийната ефективност в 

съчетание с използването на възобновяеми енергийни източници.  

• Ще се дава приоритет на навлизането на високоефективните охладителни и 

отоплителни инсталации, на въвеждането на иновативните технологии, 

използващи геотермална, хидротермална и слънчева енергия, и на 

използването на отпадна топлина и студ. 

• Мерките за енергийна ефективност ще се изпълняват въз основа на обследване 

за енергийна ефективност на съответната сграда. Обследването за енергийна 
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ефективност следва да бъде придружено от валиден сертификат за енергийни 

характеристики на сграда в експлоатация, изготвени по реда на чл. 48 от ЗЕЕ. 

• Наличието на енергийно обследване е предварително условие за 

кандидатстване по настоящата процедура. 
 

ВАЖНО!  

• Проектното предложение може да включва само сграда/сгради, които са 

собственост на кандидата; 

• След приключване на дейностите за СМР, в рамките на окончателното отчитане 

на изпълнявания договор за финансиране на одобрената инвестиция, следва да 

се изготви независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор 

(лица от регистъра по чл.44 ал. 1 или лица от регистъра по чл. 60, ал.1 от Закона 

за енергийна ефективност), която да докаже потреблението на първична 

енергия и постигнатите спестявания от обновяването, заложени в подаденото 

на етапа на кандидатстване предложение по настоящата процедура! 
 

Допустими разходи 

• разходи за строително-монтажни работи (СМР/инженеринг). В рамките на 

общата стойност на СМР могат да се включат и непредвидени разходи за 

строително-монтажни работи до 10%; В случай на инженеринг непредвидени 

разходи за строително-монтажни работи не са допустими. 

 

Степен на проектна готовност 

На етапа на кандидатстване към Предложението за изпълнение на инвестицията  

кандидатът следва да представи: 

1. Обследване за енергийна ефективност и валиден сертификат за енергийни 

характеристики на сграда в експлоатация, изготвени по реда на чл. 48 от ЗЕЕ, за всяка 

сграда включена в предложението; 

2. Обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с 

удовлетворяване на изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ и Технически паспорт 

в съответствие с изискванията, определени в глава трета на Наредба № 5 от 2006 г. за 

техническите паспорти на строежите, за всяка сграда включена в предложението; 

3. На етапа на кандидатстване кандидатът следва да представи: 

• Обща ситуация на проекта (схема, чертеж) с обяснителна записка и обобщена 

КСС по окрупнени показатели; 

• Писмо по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка 

за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни 

предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони от 
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съответната компетентна институция – РИОСВ/МОСВ, че не е необходимо 

провеждане на процедура по реда на Глава втора от същата наредба, 

или 

• Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, съгласно 

чл. 8 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на 

въздействието върху околната среда с характер „да не се извършва ОВОС“ или 

Решение по ОВОС за одобряване, съгласно чл. 18 от същата наредба; 

или 

• Решение по чл. 18 или чл. 28 от Наредбата за условията и реда за извършване 

на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни 

предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони за 

одобряване. 

В случай на издадени Решения по ЗООС и ЗБР инвестиционният проект трябва да е 

съобразен с условията и мерките в решенията и да съответства на описаните 

параметри в тях. 

 

Срок за изпълнение: не повече от 24 месеца 

 


