
 

Общ бюджет на процедурата: 235 200 000 лв. 
 
За какво се предоставя безвъзмездно финансиране: мерки за енергийна ефективност в съчетание с 
използване на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) на сгради  
 
Кой може да кандидатства: Микро, малки, средни и големи предприятия, регистрирани не по-късно от 
31.12.2019 г. 
 
Размер на безвъзмездната помощ:  
 

Минимален размер Максимален размер 

100 000 лева 

Микро предприятия: 300 000лева 

Малки предприятия: 500 000 лева 

Средни предприятия: 750 000 лева 

Големи предприятия: 2 500 000 лева 

 
Необходимо самоучастие (съфинансиране):  
Вариант А) помощ „de minimis“1: не се изисква самоучастие (без значение от категория на предприятието 
и/или район, в който се осъществяват дейностите). 
 
Вариант Б) – държавна помощ: 
 

Категория 
Място на изпълнение 

извън Югозападен район 
Място на изпълнение 
в Югозападен район 

Микро и малки предприятия 35% 

София град (столица): 45% 
София област: 45% 
Област Благоевград: 45% 
Област Перник: 45% 
Област Кюстендил: 45% 

 
1 При този режим, усвоената безвъзмездна помощ не може да надвишава 200 000 евро за период от 3 години  

 

Енергийно обновяване на сгради в сектори производство, търговия, услуги и туризъм 

Национален план за възстановяване и устойчивост 
 



   

Средни предприятия 45% 

София град (столица): 55% 
София област: 55% 
Област Благоевград: 55% 
Област Перник: 55% 
Област Кюстендил: 55% 

Големи предприятия 55% 

София град (столица): 65% 
София област: 65% 
Област Благоевград: 65% 
Област Перник: 65% 
Област Кюстендил: 65% 

 
Цел на проектите:  
• 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“; 
• Постигане на поне 30% спестяване на първична енергия за всеки обект от нежилищния сграден фонд;  
• Намаляване на разходите за енергопотребление. 
                                                                                                                                
Специфични условия за кандидатстване:  
• Наличие на обследване за енергийна ефективност на съответната сграда, придружено от валиден 
сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация, изготвени по реда на чл. 48 от ЗЕЕ;  
• Наличие на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с удовлетворяване на 
изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ и Технически паспорт. 
 
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.                                                                                              
 
Приоритет ще се дава на проекти, които включват:  
• Възобновяеми енергийни източници - системи за производство на електрическа енергия за собствено 
потребление;  
• Високоефективни охладителни и отоплителни инсталации; 
• Въвеждане на иновативни технологии, използващи геотермална, хидротермална и слънчева енергия; 
• Използване на отпадна топлина и студ; 
• Използване на ефективно централно отопление и централно охлаждане. 
 
Допустими разходи: разходи за строително-монтажни работи (СМР/инженеринг), включително 
непредвидени разходи до 10 % 
 
Максимална продължителност на проекта: 24 месеца 
 
Очаквано стартиране на процедурата: началото на месец октомври 
 

„Ню Ай“ ЕАД предлага услуги по предварителен анализ за допустимост, подготовка и управление на проекти 

по текущата процедура за финансиране. Повече информация за нас и нашите услуги може да намерите тук. 

 

 
 

www.new-i.com 

Заявете безплатна консултация на 

тел.: 0876 057 401 или new-i@new-i.com 

https://new-i.com/uslugi/
mailto:new-i@new-i.com

