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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

                                                                                  МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА 

  
Резюме на процедура за получаване на безвъзмездни средства BG-RRP-4.021  „Подкрепа 

за енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите“ 

в рамките на инвестиция C4.I1 „Подкрепа за обновяване на сградния фонд“ от 

Национален План за Възстановяване и Устойчивост (НПВУ) 

 

Краен срок за подаване на проектни предложения: 17:30 часа на 15.06.2023 г. 

 

Цел на процедурата 

 

Основна цел на настоящата процедура за предоставяне на средства от Механизма за 

възстановяване и устойчивост (МВУ) за енергийно обновяване на сгради в сферата на 

производството, търговията и услугите, в.т.ч. от сектор „Туризъм“, а конкретните цели са: 

• Подобряване енергийните характеристики на сгради в сферата на производството, 

търговията и услугите, чрез изпълнение на устойчиви интегрирани високоефективни енергийни 

мерки; 

• Достигане на клас на енергопотребление минимум „В“ след прилагане на 

енергоспестяващи мерки при сгради в сферата на търговията и услугите; 

• Постигане на минимум 30% спестяване на първична енергия за всеки обект от 

нежилищния сграден фонд;  

• Намаляване на разходите за енергопотребление; 

• Спазване на „принципът за ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01 по смисъла 

на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852 ). 

 

Бюджет на процедурата 

 

Общият размер на средствата по процедурата: 235 200 000 лева  

 

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 

100 000 

Mалки предприятия 300 000 

Средни предприятия 
100 000 

500 000 

Големи предприятия 1 500 000 

 

Териториален обхват 

 

Дейностите по настоящата процедура следва да бъдат осъществени на територията на Република 

България. Предприятията, които ще получат финансиране ще бъдат определени чрез 

конкурентен подбор на проекти- предложения за изпълнение на инвестиции (ПИИ). 
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Общият размер на средствата са разпределени, както следва: 

  Компонент 1 Компонент 2 

Общ размер на 

финансовите 

средства, в лева Категория предприятия 

Сгради на 

предприятия в 

сферата на 

производството 

(33%) 

Сгради на 

предприятия в 

сферата на 

търговията и 

услугите, вкл. сектор 

Туризъм (67%) 

Микро-/малки предприятия 

(25%) 
19 404 000 39 396 000 58 800 000 

Средни предприятия (35%) 27 165 600 55 154 400 82 320 000 

Големи предприятия (40%) 31 046 400 63 033 600 94 080 000 

Общо: 

 
77 616 000 157 584 000 235 200 000 

 

Процент на съфинансиране 

 

1. В случаите, когато е избран режим на държавна помощ „de minimis“ (минимална помощ) 

максималният интензитет на помощта е 65% от допустимите разходи, за микро, малки, 

средни и големи предприятия. 

2. В случаите, когато е избран режим на държавна помощ „Инвестиционни помощи за 

мерки за повишаване на енергийната ефективност“ интензитетът на помощта е: 

 Максимален интензитет на помощта 35 % от допустимите разходи за ПИИ в ЮЗР 

(NUTS2)  

 Максимален интензитет на помощта е 45 % от допустимите разходи за ПИИ извън ЮЗР 

(NUTS2) 

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. 

 

КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА КАНДИДАТИТЕ 

 

Допустими са всички кандидати, които: 

 са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите. 

 са микро-, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за 

малките и средните или 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. 

 са регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г. 

 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 продажби 

Микропредприятие ≥ 70 000 лева 

Малко предприятие ≥ 150 000 лева 

Средно предприятие  ≥ 650 000 лева 

Голямо предприятие  ≥ 3 500 000 лева 
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Важно: Допустими обекти в рамките на процедурата са сгради в сферата на производството, 

търговията и услугите (включително сектор „Туризъм“), които са собственост на кандидата 

или са с учредено право на строеж в полза на кандидата. 

 

Допустими партньори 

 

По настоящата процедура за подбор на предложения за изпълнение на инвестиция НЕ СА 

допустими партньорства и кандидатстване с партньор/и. 

 

Допустими дейности  

 

 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 съпътстващи  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 предложение за изпълнение на инвестиции (ПИИ) в режим на минимална помощ. 

Задължително изискване е след изпълнение на препоръчаните в обследванията за енергийна 

ефективност мерки, във всяка сграда, включена в предложение за изпълнение на инвестиции  

(ПИИ), да се постигне минимум 30% спестяване на първична енергия. 

 

ВАЖНО: По настоящата процедура не са допустими дейности и не са допустими разходи за 

изпълнение на енергоспестяващи мерки и мерки за внедряване на възобновяеми източници (ВИ), 

с които се постига намаляване на енергопотреблението на индустриалните процеси в 

производството и обслужващите ги енергийни системи, и на технологично оборудване в 

промишлената система, към която принадлежи производствената сграда, обект на интервенция. 

 

Максимален срок за изпълнение на предложенията за изпълнение на инвестиции  

 

Планираната продължителност на всяко ПИИ, включително дейностите, предвидени в него, не 

може да надвишава 24 месеца, но не по-късно от 30.06.2026 г. включително. 

 

 

Начин на кандидатстване 

 

Кандидатстването се извършва с подаване на проектно предложение изцяло по електронен път 

посредством попълване на уеб базиран Формуляр в ИС за МВУ (ИСУН 2020, раздел НПВУ с 

използването на валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП), а процедурата се 

администрира от Министерство на регионалното развитие и благоустройството като 

Структура за наблюдение и докладване (СНД) по НПВУ. 
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Критерии за оценка на проектните предложения 

 

Оценяването на проектните предложения се извършва на база предварително обявени 

критерии за административна допустимост и критерии за оценка на качеството, като 

предложения, получили минимум 55 точки на критерии за оценка на качеството, се класират в 

низходящ ред съобразно получената оценка, като за финансиране се предлагат всички 

предложения по реда на класирането до покриване на общия размер на бюджета по процедурата. 

 

No. Критерии за оценка на качеството Максимален 

праг 

100 точки 

1. Целесъобразност на инвестицията за енергийна ефективност – кв. 

м РЗП на сградата  

 > 1250 кв. м РЗП 

 > 1000 кв. м РЗП ≤ 1250 кв. м РЗП 

> 750 кв. м РЗП ≤ 1000 кв. м РЗП 

> 500 кв. м РЗП ≤ 750 кв. м РЗП 

≤ 500 кв. м РЗП 

25 точки 

2. Процент енергийно спестяване в годишното потребление на 

първична енергия в резултат на енергоспестяващите мерки – 

kWh/год. 

> 50%   

> 45% ≤ 50%    

> 40% ≤ 45%    

> 35% ≤ 40%    

≥ 30% ≤ 35% 

25 точки 

3. Очаквано годишно намаляване на емисиите на СО2 (екологични 

ползи) -  тон CO2 екв. 

 > 125 т CO2 екв.   

 > 100 т CO2 екв. ≤ 125 т CO2 екв.  

 > 75 т CO2 екв. ≤ 100 т CO2 екв.  

 > 50 т CO2 екв. ≤ 75 т CO2 екв.  

 ≤ 50 т CO2 екв.  

25 точки 

4. Ефективност на инвестицията за енергийна ефективност като 

отношение на необходимата инвестиция в лева към количеството 

спестена първична енергия в kWh на годишна база – лв./kWh/год.  

(лева за 1 kWh годишна спестена енергия) 

 ≤ 3,00 лв./kWh/год.  

> 3,00 лв./kWh/год. ≤ 3,50 лв./kWh/год.  

 > 3,50 лв./kWh/год. ≤ 4,50 лв./kWh/год.  

 > 4,50 лв./kWh/год. ≤ 5,50 лв./kWh/год.  

 > 5,50 лв./kWh/год.  

25 точки 

 

 

  

 


