
 

BG-RRP-4.021 - ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ 
НА СГРАДИ В СФЕРАТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ТЪРГОВИЯТА И 

УСЛУГИТЕ, КАКТО И СГРАДИ ОТ СЕКТОР ТУРИЗЪМ 
Национален план за възстановяване и устойчивост 

 
 
Очаквано обявяване на процедурата: 30 Септември 2022 г. 
 
Цел на процедурата: устойчиво енергийно обновяване на сгради в сферата на 
производството, търговията и услугите, както и сгради от сектор туризъм. 
 
Общ размер на средствата: 235 200 000,00 лв. 

Компоненти 
(по видове предприятия) 

Общ размер на 
финансовите 
средства, в 
лева 

Компонент 1  
Микро/малки предприятия (25%) 

58 800 000,00 

Компонент 2  
Средни предприятия (35%) 

82 320 000,00 
 

Компонент 3 
Големи предприятия (40 %) 

94 080 000,00  

Общо: 235 200 000,00 

 
I. 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 микро, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за 
малките и средните предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно 
определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36). За 
големи предприятия - да са предприятия, които не отговарят на изискванията за микро, 
малко или средно предприятие по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средни 
предприятия и Приложение I на Регламент (ЕС) № 651/2014; 
3) Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г. 

 
II. 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 потребление1 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. 

 
1 Съгласно § 1, т. 28 от Допълнителните разпоредби на ЗЕЕ: 
„Сграда с близко до нулево потребление на енергия" е сграда, която отговаря едновременно на следните 
условия: 
а) енергопотреблението на сградата, определено като първична енергия, отговаря на клас А от скалата 
на класовете на енергопотребление за съответния тип сгради;б) не по-малко от 55 на сто от 
потребената (доставената) енергия за отопление, охлаждане, вентилация, гореща вода за битови нужди 
и осветление е енергия от възобновяеми източници, разположени на място на ниво сграда или в близост 
до сградата.“ 



 

След изпълнение на енергоспестяващи мерки (ЕСМ) сградите следва да постигат клас 
на енергопотребление „А”. По изключение, и след представяне на съответна 
обосновка, може да бъде подкрепен и проект, който предвижда след изпълнение на 
ЕСМ постигане на клас на енергопотребление „В“, в случаите, при които изпълнение 
на мерки, водещи до постигане на клас А е технически неосъществимо, което следва 
да е надлежно и детайлно обосновано в обследването за енергийна ефективност.  
 
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. 
В случай, че мерките включват системи за отопление и охлаждане и/или 
производство на електрическа енергия от възобновяеми източници (ВИ), допустими 
са само такива за собствено потребление. Изграждането на съоръжение за 
производство на енергия от ВИ е допустимо само, ако съоръжението за производство 
на енергия от ВИ ще бъде собственост на Кандидата!  
Освен това ще се насърчава използването на ефективно централно отопление и 
централно охлаждане, което ще намали загубите по преноса и разпределение на 
топлинна енергия и ще доведе до намаляване емисиите на СО2. 
Предвиденото в предложението изграждане на съоръжения за производство на 
енергия от ВИ в сградата (или в близост до сградата) е само за осигуряване на 
енергия от ВИ за собствено потребление, с цел осигуряване на енергията от ВИ на 
сградата за отопление, охлаждане, вентилация, гореща вода за битови нужди и 
осветление. Произведената енергия от ВИ от това съоръжение за производство на 
енергия от ВИ в сградата или в близост до сградата не може да бъде предмет на 
търговска сделка за покупко-продажба. 
КП следва да представи доклад от обследването, от който да става ясно, че 
производството на електрическа и/или топлинна енергия, осъществено със средства от 
МВУ, е за собствено потребление и същото не надхвърля необходимото количество 
енергия за покриване нуждите на съответната сграда. (в случаите, когато предложението 
включва мерки за отопление и охлаждане и/или производство на електрическа енергия от 
възобновяеми източници). 

 
Мерки за енергийна ефективност ще се изпълняват въз основа на обследване за 
енергийна ефективност на съответната сграда. Обследването за енергийна ефективност 
следва да бъде придружено от валиден сертификат за енергийни характеристики на 
сграда в експлоатация, изготвени по реда на чл. 48 от ЗЕЕ.  
Проекти, свързани с внедряване на мерки за енергийна ефективност, ще се финансират 
само след извършено обследване за установяване на техническите характеристики, 
свързани с удовлетворяване на изискванията по чл.169, ал.1 и ал. 3 от ЗУТ в съответствие 
с изискванията, определени в глава трета на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите 
паспорти на строежите.  
 

ВАЖНО!  
Проектните предложения следва да предвиждат: 

- всички енергоспестяващи мерки, предписани в обследването за енергийна ефек-
тивност, в т.ч. мерки за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници 
(при доказана техническа осъществимост и икономическа целесъобразност), които 
водят до съответствие на сградата с нормативните изисквания за енергийна ефек-



 

тивност - най-малко клас на енергопотребление „А“ или по изключение клас на 
енергопотребление „В“. 

- всички мерки по конструктивно възстановяване/усилване, които са предписани 
в техническите паспорти на сградите; 

- всички необходими и технически възможни мерки за осигуряване на достъпна 
архитектурна среда в съответствие с Наредба РД-02-20-2 от 26.01.2021 г. в ре-
зултат на извършена оценка на достъпността съгласно чл. 2, ал.2 от Наредбата 
 

Следва да се включва изпълнение на енергоспестяващи мерки в целите сгради. В 
случай на собственост в сградата, различна от тази на крайния получател, крайния 
получател следва да поеме ангажимент за внедряване на мерки за енергийна ефективност 
на цялата сграда, като частта от сградата – собственост на друга организация или 
институция, следва да се финансира със собствени средства. 

 
На етапа на кандидатстване кандидатът следва да представи: 
 

1. Обследване за енергийна ефективност и валиден сертификат за енергийни ха-
рактеристики 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 удов-
летворяване на изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ и Технически пас-
порт 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. Следните допълнителни документи: 
1) Обща ситуация на проекта (схема, чертеж) с обяснителна записка и обобще-

на КСС по окрупнени показатели; 
2) 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 съот-
ветната компетентна институция – РИОСВ/МОСВ, че не е необходимо провеж-
дане на процедура по реда на Глава втора от същата наредба, 

или 
3) Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, съглас-

но чл. 8 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въз-
действието върху околната среда с характер „да не се извършва ОВОС“ или 
Решение по ОВОС за одобряване, съгласно чл. 18 от същата наредба; 

или 
4) Решение по чл. 18 или чл. 28 от Наредбата за условията и реда за извършва-

не на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестици-
онни 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. 
 
 
 
 
 
 
 



 

III. Интензитет на помощта: според режима на помощта 
 

При режим „Инвестиционни помощи за мерки за повишаване на енергийната ефективност“ 
по чл. 38 от Регламент (ЕС) № 651/2014, интензитета на помощта е:  

Категория на 
предприятието 

Максимален 
интензитет на 

помощта за 
дейности 

извън ЮЗР (NUTS-
2)2 

Максимален интензитет на помощта 
за дейности 

в ЮЗР (NUTS-2) /София град, София 
област, Благоевград, Перник, 

Кюстендил/ 

Микро и малки предприятия 65% 55% 

Средни предприятия  55% 45% 

Големи предприятия 45% 35% 

 
При режим “минимална помощ“ (de minimis) е, както следва: 

 
Категория на предприятието 

 
Максимален интензитет на помощта 

Микро, малки, средни  и големи 
предприятия  

До 100% 

 
IV. Минимален и максимален размер на помощта: 

 

Минимален размер на заявеното 
безвъзмездно финансиране на 
предприятие   

Максимален размер на заявеното безвъзмездно 
финансиране на предприятие  

 
100 000 лева 

Микро предприятия: 300 000лева 

Mалки предприятия: 500 000 лева 

Средни предприятия: 750 000 лева 

Големи предприятия: 2 500 000 лева 

 
V. Срок на изпълнение на проекта: 24 (двадесет и четири) месеца. 

 
 

 
2 Съгласно Класификация на териториалните единици за статистически цели в България. 


