
Грантова процедура за

инвестиции в: 

УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО

ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДИ

  

в сферата на:

Производството, търговията,

услугите и туризма



Гарантиране постигането на

значителни икономии на енергия,

чрез целенасочени инвестиции в

сградния фонд на предприятия от

сектора на производството,

търговията и услугите.

Фокус на програмата

Кандидатстване

Начален срок: 02.02.2023г.

Краен срок: 15.06.2023г. 

Бюджет на програмата: 

235 200 000 лева



Минимални изисквания към проектите:

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;

Максималнен брой сгради, включени в проектното предложение на един

кандидат - 3. 



Вие може да кандидатствате, ако: 

сте търговци;

сте регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.;

сте микро, малко, средно или голямо

предприятие;



Микро предприятие

Вие можете да кандидатствате, ако:

Категория на предприятието: Нетни приходи от продажби:

Малко предприятие

Средно предприятие

≥ 70 000 лева

≥ 150 000 лева

≥ 650 000 лева

Голямо предприятие ≥ 3 500 000 лева

Сте реализирали минимални нетни приходи от продажби за 2022 г., както

следва:



Размер на безвъзмездна финансова помощ

Микро 

Средно  

Малко 

Голямо 

100 000 лева

300 000 лева

500 000 лева

1 500 000 лева

МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР ЗА ПРОЕКТ

Микро 

Малко 

35 000 лева

35 000 лева

МИНИМАЛЕН РАЗМЕР ЗА ПРОЕКТ

Средно  

Голямо 

100 000 лева

100 000 лева



Интензитет на безвъзмездната помощ:

микро и малки

предприятия

средни 

предприятия

до 55 % - за проекти извън Югозападен регион

 до 45 % - за проекти в Югозападен регион

големи

предприятия

до 45 % - за проекти извън Югозападен регион

до 35 % - за проекти в Югозападен регион

до 65 % - за проекти извън Югозападен регион

  до 55 % - за проекти в Югозападен регион



Допустими дейности

Дейности за обследване за енергийна

ефективност и сертифициране за ЕЕ.

СМР за прилагане на мерки за енергийна

ефективност и оползотворяване на енергия

от ВЕИ за нуждите на сградата (отопление,

охлаждане, вентилация и др. битови

нужди).

Дейности за авторски и строителен

надзор, както и дейности за изготвяне на

инвестиционен проект и независима

експертна оценка.  



Недопустими дейности:

Енергийно обновяване на сгради в

сферата на селското стопанство;

Енергийно обновяване на сгради за

производство и разпределение на

енергия и горива;

Предприятия, попадащи в обхвата

на схемата на ЕС за търговия с квоти

за емисии на парникови газове.



Степен на проектна готовност

Доклад за резултатите от обследване за енергийна ефективност; 

КСС за предвидените за изпълнение енергоспестяващи мерки в

обследванията за енергийна ефективност;

Необходимо е и положително становище от РИОСВ,  че не е

необходимо провеждане на процедура за оценка или Решение по

ЗООС с оценка на съвместимостта на инвестицията.

ВАЖНО: На етап кандидатстване за всяка сграда включена в проекта,

се представя:



Условия за успеваемост на проекта: 

Разгърната застроена площ на обекта, в който следва да се извърши

инвестицията е по-голяма от 1250 кв.м.

Постигнато 50% енергийно спестяване на  първична  енергия в обекта на

годишна база.

За да получат възможно най-висока оценка проектните предложения

следва да имат следните параметри, залегнали в Обследването за

енергийна ефективност:



гр. София, 1836, ул. Поп Грую № 104A

+359 2 4231227, +359 88 2127233

Definition of successful projects

https://www.facebook.com/VUTOVIConsulting/
https://www.linkedin.com/company/vutovi-consulting/?viewAsMember=true
https://vutovi.bg/

