
Предстояща процедура през м.
Октомври 2022 г. – възможности за

кандидатстване

„ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО
ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДИ
В СФЕРАТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО,
ТЪРГОВИЯТА И УСЛУГИТЕ, КАКТО И
СГРАДИ ОТ СЕКТОР ТУРИЗЪМ“



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

Общ размер на средствата по настоящата процедура: 235 200 000, 00 лева



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

Минимален/ максимален размер на безвъзмездно финансиране



Конкретни цели 
на процедурата

• 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 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.



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.



Максимален 
срок за 

изпълнение 
на проекта

Не повече от 
24 месеца 

ВАЖНО! Всеки кандидат по настоящата
процедурата може да подаде по 1 (едно)
предложение за изпълнение на
инвестиция! В едно предложение могат да
бъдат включени само сграда/ сгради, които
са собственост на едно предприятие.

Не са допустими за финансиране:

- сгради в сферата на селското стопанство. 

- инсталации, които попадат в обхвата на 
схемата на Европейския съюз за търговия с 
емисии (EU ETS).

-сгради за производство на енергия.


