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БЮЛЕТИН № 1/13.02.2023 г. 
 

 
 

гр. ПЛОВДИВ 4000, ул. „ГЛАДСТОН“ № 1 (ДНТ), ет.1, офис 2 

ebusinesscluster@gmail.com 

   

ПРОЦЕДУРА BG-RRP-4.021 „ПОДКРЕПА ЗА ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДИ В СФЕРАТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО, 

ТЪРГОВИЯТА И УСЛУГИТЕ”  
МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО, НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ 

КОМПОНЕНТ 4 „НИСКОВЪГЛЕРОДНА ИКОНОМИКА“, ИНВЕСТИЦИЯ C4.I1 „ПОДКРЕПА ЗА ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДНИЯ ФОНД“ 

СТАТУС: ОТВОРЕНА, НАЧАЛЕН СРОК: 02.02.2023 г. 17:30 ч. КРАЕН СРОК: 15.06.2023 г. 17:30 ч. 

 

ЦЕЛИ ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ 

Основна цел на настоящата 

процедура за предоставяне на 

средства от МВУ е енергийно 

обновяване на сгради в сферата 

на производството, търговията и 

услугите. 

Конкретни цели: 

••  ППооддооббрряяввааннее  ееннееррггииййннииттее  

ххааррааккттееррииссттииккии  ннаа  ссггррааддии  вв  

ссффееррааттаа  ннаа  ппррооииззввооддссттввооттоо,,  

ттъъррггооввиияяттаа  ии  ууссллууггииттее,,  ччрреезз  

ииззппъъллннееннииее  ннаа  ууссттооййччииввии  

ииннттееггррииррааннии  ввииссооккооееффееккттииввннии  

ееннееррггииййннии  ммееррккии;;  

••  ДДооссттииггааннее  ннаа  ккллаасс  ннаа  

ееннееррггооппооттррееббллееннииее  ммииннииммуумм  „„ВВ““  

ссллеедд  ппррииллааггааннее  ннаа  

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. 

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). или 

Дейности за извършване на 
обследване за енергийна 
ефективност и сертифициране за 
ЕЕ – първоначално обследване 
за енергийна ефективност за 
целите на подаване на 
предложение по настоящата 
процедура; 

дейности за изпълнение на СМР 
за прилагане на мерки за 
енергийна ефективност и мерки 
за оползотворяване на енергия от 
възобновяеми източници, ако са 
посочени в енергийното 
обследване, в т. ч. всички 

* разходи за строително-

монтажни работи 

(СМР)/инженеринг за 

прилагане на мерки за ЕЕ и 

мерки за оползотворяване на 

енергия от възобновяеми 

източници, ако са посочени в 

енергийното обследване, в т. 

ч. всички съпътстващи СМР, 

необходими за изпълнение на 

мерките. 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 

mailto:ebusinesscluster@gmail.com


2 

 

ееннееррггооссппеессттяявваащщии  ммееррккии  ппррии  ссггррааддии  

вв  ссффееррааттаа  ннаа  ттъъррггооввиияяттаа  ии  ууссллууггииттее;;  

••  ППооссттииггааннее  ннаа  ммииннииммуумм  3300%%  

ссппеессттяяввааннее  ннаа  ппъъррввииччннаа  ееннееррггиияя  ззаа  

ввссееккии  ооббеекктт  оотт  ннеежжииллиищщнниияя  ссггррааддеенн  

ффоонндд;;    

••  ННааммаалляяввааннее  ннаа  ррааззххооддииттее  ззаа  

ееннееррггооппооттррееббллееннииее;;  

••  ССппааззввааннее  ннаа  „„ппррииннццииппъътт  ззаа  

ннееннааннаассяяннее  ннаа  ззннааччииттееллннии  ввррееддии““  

((22002211//CC5588//0011  ппоо  ссммииссъъллаа  ннаа  ччллеенн  1177  

оотт  РРееггллааммееннтт  ((ЕЕСС))  22002200//885522  ))..  

да са Големи предприятия - 

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. 

Да са регистрирани не по-късно 

от 31.12.2019 г. 

*ВИЖ ОЩЕ/2 

 

съпътстващи1 СМР, необходими 
за изпълнение на мерките; 

дейности за изготвяне на 
инвестиционен проект и оценка  

на съответствието му съгласно 
ЗУТ; 

дейности за авторски надзор, 
съгласно ЗУТ; 

дейности за строителен надзор, 
съгласно ЗУТ;  

дейности, свързани с 
въвеждането на обектите в 
експлоатация; 

Дейности за изготвяне на 
независима експертна оценка, 
изготвена от сертифициран 
енергиен одитор след 
приключване на дейностите по 
изпълнение на СМР – допустими 
само за ПИИ в режим на 
минимална помощ. 

ВАЖНО: 

Задължително изискване е 

след изпълнение на 

препоръчаните в 

обследванията за енергийна 

ефективност мерки, във всяка 

сграда, включена в ПИИ, да се 

постигне минимум 30% 

спестяване на първична 

енергия. 

 

строително-монтажни работи 

не са допустими. 

* разходи за изготвяне на 

инвестиционни проекти, 

съгласно ЗУТ; 

* разходи за извършване на 

обследване за енергийна 

ефективност и изготвяне на 

сертификат за енергийни 

характеристики на сгради в 

експлоатация; 

* разходи за изготвяне на 

независима експертна оценка, 

изготвена от сертифициран 

енергиен одитор след 

приключване на дейностите по 

изпълнение на СМР – 

допустими само за ПИИ в 

режим на минимална 

помощ; 

* разходи за авторски надзор, 

съгласно ЗУТ; 

* разходи за строителен 

надзор, съгласно ЗУТ;  

* разходи за оценка на 
съответствието на проектите, 
съгласно ЗУТ; 

* разходи, свързани с 
въвеждането на обектите в 
експлоатация. 

ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ 

Дейностите по настоящата 

процедура следва да бъдат 

осъществени на територията на 

Република България. 

БЮДЖЕТ 
Общият размер на средствата по 

настоящата процедура е в размер 

на 235 200 000,00 лева без ДДС. 

*ВИЖ ОЩЕ/1 

 
1 Съпътстващите СМР следва да са пряко свързани с енергоспестяващата мярка, като без тях изпълнението на мярката не би могло да се завърши с необходимото качество 

и съответствие на изпълняваните видове работи с нормативните изисквания и с издадените строителни книжа в обхвата на разрешението за строеж. 
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*ВИЖ ОЩЕ/1 

МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕСТНОТО ФИНАНСИРАНЕ: 

Категория 

предприятие 

Минимален размер на 

заявеното безвъзмездно 

финансиране на предприятие в 

лева 

Максимален размер на заявеното 

безвъзмездно финансиране на 

предприятие в лева  

Микропредприятия 
35 000,00 

100 000,00 

Mалки предприятия 300 000,00 

Средни предприятия 
100 000,00 

500 000,00 

Големи предприятия 1 500 000,00 

• Максимален интензитет на помощта 352% от допустимите разходи за ПИИ в ЮЗР (NUTS2)3 

• Максимален интензитет на помощта е 454% от допустимите разходи за ПИИ извън ЮЗР (NUTS2)5 

За място на изпълнение на ПИИ се приема местоположението на обекта на интервенция (сграда), която е включена в ПИИ. 

ВАЖНО: 

Съгласно чл. 38, пар. 5 от Регламент (ЕС) №651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 година (ОРГО), максималният интензитет на помощта 

може да се увeличи с 20 процентни пункта за помощи, предоставени на малки предприятия, и с 10 процентни пункта за помощи, 

предоставени на средни предприятия по смисъла на Приложение I към Регламент (ЕС) № 651/2014. 

*ВИЖ ОЩЕ/2 

1) Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2022-ра финансова година в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, 

както следва: 

Категория на предприятието Нетни приходи от продажби6 

 Микропредприятие ≥ 70 000 лева 

Малко предприятие ≥ 150 000 лева 

 
2 Съгласно член 2, т.27 и член 38, параграф 6 на Регламент 651/2014 ЮЗР попада в разпоредбите на параграф 3, буква в) от ДФЕС регион тип В, съгласно одобрената карта на регионални помощи 
на РБългария.  
3 Съгласно Приложение Л2 
4 Съгласно член 2, т.27 и член 38, параграф 6 на Регламент 651/2014 Северозападен, Северен централен, Североизточен, Югоизточен и Южен централен регион попадат в разпоредбите на 
параграф 3, буква а) от ДФЕС регион тип А, съгласно одобрената карта за регионални помощи на РБългария. 
5 Съгласно Приложение Л2 
6 Отчет за приходите и разходите за 2022 г., стойността по ред „Нетни приходи от продажби“ от приходната част на отчета (код на реда 15100, колона 1). 
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Средно предприятие  ≥ 650 000 лева 

Голямо предприятие  ≥ 3 500 000 лева 

 

Димитър Гишин dimitargishin@gmail.com 0882 933 530 ,  Ангел Ангелов angelov.kti@gmail.com 0888 593 493 
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