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НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ  

КОМПОНЕНТ 4 „НИСКОВЪГЛЕРОДНА ИКОНОМИКА“ 

ИНВЕСТИЦИЯ „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ 

НА НЕЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД“ 

Процедура за безвъзмездна финансова помощ  

„ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДИ В 

СФЕРАТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ТЪРГОВИЯТА И УСЛУГИТЕ, КАКТО И СГРАДИ 

ОТ СЕКТОР ТУРИЗЪМ“ 

 

1. Основните цели на настоящата процедура: 

 

a.  Постигането на целите за повишаване на енергийната ефективност е 

стратегически свързано с обновяването на сградния фонд, като 

приоритет ще се дава на енергийната ефективност в съчетание с 

използването на възобновяеми енергийни източници.  

b. Ще се дава приоритет на навлизането на високоефективните 

охладителни и отоплителни инсталации, на въвеждането на 

иновативните технологии, използващи геотермална, хидротермална и 

слънчева енергия, и на използването на отпадна топлина и студ. 

c. Освен това ще се насърчава използването на ефективно централно 

отопление и централно охлаждане, което ще намали загубите по 

преноса и разпределение на топлинна енергия и ще доведе до 

намаляване емисиите на СО2. 

 

Конкретни цели: 

• Подобряване енергийните характеристики на националния сграден фонд от нежилищни сгради, 

чрез прилагане на устойчиви интегрирани високоефективни енергийни мерки; 

• Достигане на клас на енергопотребление „А“ и по изключение клас „В“ след прилагане на 

енергоспестяващи мерки; 

• Намаляване на разходите за енергопотребление; 
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• Подобряване на условията в помещенията за предоставяне на услуги и за работа; 

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

сграден фонд.  

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. 

 

Очаквани резултати: 

• 250 броя обновени сгради (индивидуален за процедурата); 

• 570 371 кв. м. подобрена търговска/производствена/обслужваща инфраструктура (РЗП) 

(индивидуален за процедурата);  

• 379 GWh понижаване на годишното потребление на първична енергия;  

• 208 килотонове намаляване на емисиите на парникови газове (килотонове CO2 екв);  

• Постигане на минимум 30 % от спестяванията на първична енергия за всяка сграда при 

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

на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/8521). 

 
1 Чл.17 на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/852 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 18 юни 2020 година за създаване на рамка за улесняване 
на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 ”Значителни вреди за екологичните цели 1. За целите на член 3, 
буква б), като се отчита жизненият цикъл на продуктите и услугите, предоставяни посредством дадена икономическа дейност, включително 
доказателствата от налични оценки на жизнения цикъл, се приема, че дадена икономическа дейност се счита за нанасяща значителни вреди 
при: а) смекчаването на изменението на климата, когато тази дейност води до значителни емисии на парникови газове; б) адаптирането към 
изменението на климата, когато тази дейност води до увеличаване на неблагоприятното въздействие на настоящия климат и на очаквания 
бъдещ климат върху самата дейност, или върху населението, природата или активите; в) устойчивото използване и опазването на водните и 
морските ресурси, когато тази дейност влошава: i) доброто състояние или добрия екологичен потенциал на водните обекти, включително на 
повърхностните и подземните води; или ii) доброто екологично състояние на морските води; г) кръговата икономика, включително 
предотвратяването на образуването на отпадъци и тяхното рециклиране, когато: i) тази дейност води до значителна неефективност при 
използването на материали или при прякото или непряко използване на природни ресурси като невъзобновяеми източници на енергия, 
суровини, вода и земя, на един или повече етапи от жизнения цикъл на продуктите, включително по отношение на трайността и на 
възможностите за поправка, осъвременяването, повторната употреба или рециклирането на продуктите; ii) тази дейност води до значително 
увеличаване на образуването, изгарянето или обезвреждането на отпадъци, с изключение на изгарянето на нерециклируеми опасни 
отпадъци; или iii) дългосрочното обезвреждане на отпадъци може да причини значителни и дългосрочни вреди на околната среда; д) 
предотвратяването и контрола на замърсяването, когато тази дейност води до значително увеличение на емисиите на замърсители във 
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• Достигане на клас на енергопотребление „А“ за всяка сграда, обект на интервенция и 

по изключение клас „B“ след прилагане на енергоспестяващи мерки;  

• Принос за изпълнение на целите на дългосрочната национална стратегия за 

подпомагане обновяването на националния сграден фонд от жилищни и нежилищни 

сгради до 2050 г. - към 2030 г.; 

• Осигуряване на по-добро качество на въздуха, условия за живот и работна среда в 

съответствие с критериите за устойчиво развитие; 

• Подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл 

на сградите. 

 

ВАЖНО! След приключване на дейностите за СМР, в рамките на окончателното 

отчитане на изпълнявания договор за финансиране на одобрената инвестиция, следва да 

се изготви независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор (лица от 

регистъра по чл.44 ал. 1 или лица от регистъра по чл. 60, ал.1 от Закона за енергийна 

ефективност), която да докаже потреблението на първична енергия и постигнатите 

спестявания от обновяването, заложени в подаденото на етапа на кандидатстване 

предложение по настоящата процедура! 

ВАЖНО! ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНИ СГРАДИ СЕ СПАЗВАТ ИЗИСКВАНИЯТА, 

ОПРЕДЕЛЕНИ В НАРЕДБА № 7 ОТ 2004 ГОДИНА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 

НА СГРАДИ! 

 

 
въздуха, водата или почвата в сравнение с положението преди започването на дейността; или е) защитата и възстановяването на 
биологичното разнообразие и екосистемите, когато тази дейност: i) влошава в значителна степен доброто състояние и устойчивостта на 
екосистемите; или ii) влошава природозащитния статус на местообитанията и видовете, включително тези от интерес за Съюза. 2. При 
оценяването на дадена икономическа дейност спрямо критериите, предвидени в параграф 1, се вземат предвид въздействието на самата 
дейност върху околната среда, както и въздействието върху околната среда на продуктите и услугите, предоставяни посредством тази 
дейност през целия им жизнен цикъл, като се отчитат по-специално производството, употребата и излизането от употреба на тези продукти и 
услуги.“ 
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2. Общ размер на СРЕДСТВАТА по процедурата 

Общият размер на средствата по настоящата процедура е в размер на 235 200 000,00 лева.  

Общият размер на средствата по Компоненти са разпределени, както следва:  

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 

 

3. МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА СРЕДСТВАТА 

Минималният и максималният размер на заявеното безвъзмездно финансиране по всяко 

индивидуално предложение за изпълнение на инвестиция по процедурата са, както следва:  

 

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 
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4. ПРОЦЕНТ НА СЪФИНАНСИРАНЕ 

1) В случай на предложения за изпълнение на инвестиция, изпълнявани при 
условията на режим „de minimis“, съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013, когато 
кандидата за изпълнение на инвестицията е получил минимална помощ в размер, 
която позволява да получи и помощ по подаденото предложение по настоящата 
процедура, до установените прагове.  

В този случай, като помощ по предложението, може да се предоставят средства в 
такъв размер, който сумиран с всички други минимални помощи, получени от 
субекта през двете предходни фискални години и текущата е до стойностите на 
установените в Регламент (ЕС) № 1407/2013 прагове. За остатъка до пълния 
размер на средствата по предложението, надвишаващ установените в регламента 
прагове, кандидата следва да осигури собствени средства за превишението над 
праговете по регламента. 

2) В случайте, когато е избран режим „Инвестиционни помощи за мерки за 
повишаване на енергийната ефективност“ по чл. 38 от Регламент (ЕС) № 651/2014, 
интензитета на помощта е:  

• 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 

ВАЖНО! Максималният интезитет 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. 

 

5. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ  

1)  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. 

 
2 Съгласно член 2, т.27  и член 38, параграф 6 на Регламент 651/2014.  
ЮЗР подпада в разпоредбите на парагаф 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.  
Севверозападен, Северен централен, Севроизточен, Югоизточен и Южен централен регион подпада в разпоредбите на 
парагаф 3, буква а) от ДФЕС регион тип А, съгласно одобрената карта за регионални помощи на РБългария. 
5 Съгласно Приложение Л2 
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2)  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). 

За големи предприятия - да са 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; 

6. 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 

потребление6 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. 

 

ВАЖНО! 

Изисквания за постигнати енергийни параметри от приложените мерки:  

След изпълнение на енергоспестяващи мерки (ЕСМ) сградите следва да постигат клас 

на енергопотребление „А”. По изключение, и след представяне на съответна обосновка, 

може да бъде подкрепен и проект, който предвижда след изпълнение на ЕСМ постигане 

на клас на енергопотребление „В“, в случаите, при които изпълнение на мерки, водещи 

до постигане на клас А е технически неосъществимо, което следва да е надлежно и 

детайлно обосновано в обследването за енергийна ефективност.  

Техническа неосъществимост, в контекста на предоставяне на ПИИ за сграда, която 

постига клас на енергопотребление „В“ при изпълнение на енергоспестяваща мярка, е 

налице тогава, когато прилагането на нормативните изисквания е възпрепятствано от 

специфика на сградата или на съществуваща сградна инсталация, което създава 

невъзможност за физическото изпълнение на мярката и/или изпълнението е 

възпрепятствано от технически или функционални пречки като: липса на достъп до 

елементи на конструкцията или инсталацията; липса на площ или пространство; 

допълнителни разходи за безопасност, достъпност, функционалност и/или за 

осигуряване на други технически характеристики, които разходи надвишават 

 
6 Съгласно § 1, т. 28 от Допълнителните разпоредби на ЗЕЕ: 
„Сграда с близко до нулево потребление на енергия" е сграда, която отговаря едновременно на следните условия: 
а) енергопотреблението на сградата, определено като първична енергия, отговаря на клас А от скалата на класовете 
на енергопотребление за съответния тип сгради;б) не по-малко от 55 на сто от потребената (доставената) енергия за 
отопление, охлаждане, вентилация, гореща вода за битови нужди и осветление е енергия от възобновяеми източници, 
разположени на място на ниво сграда или в близост до сградата.“ 
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разходите за енергоспестяване.  

Задължително изискване е след изпълнение на мерките в сградите да се постигне 

минимум 30% спестяване на първична енергия за всеки обект. 

Приоритет ще се дава на проектни предложения за енергийната ефективност в 

съчетание с използването на възобновяеми енергийни източници. Ще се дава приоритет 

на навлизането на високоефективните охладителни и отоплителни инсталации, на 

въвеждането на иновативните технологии, използващи геотермална, хидротермална и 

слънчева енергия, и на използването на отпадна топлина и студ. 

В случай, че мерките включват системи за отопление и охлаждане и/или производство 

на електрическа енергия от възобновяеми източници (ВИ), допустими са само такива за 

собствено потребление. Изграждането на съоръжение за производство на енергия от ВИ 

е допустимо само, ако съоръжението за производство на енергия от ВИ ще бъде 

собственост на Кандидата!  

Освен това ще се насърчава използването на ефективно централно отопление и 

централно охлаждане, което ще намали загубите по преноса и разпределение на 

топлинна енергия и ще доведе до намаляване емисиите на СО2. 

Предвиденото в предложението изграждане на съоръжения за производство на енергия 

от ВИ в сградата (или в близост до сградата) е само за осигуряване на енергия от ВИ за 

собствено потребление, с цел осигуряване на енергията от ВИ на сградата за отопление, 

охлаждане, вентилация, гореща вода за битови нужди и осветление. Произведената 

енергия от ВИ от това съоръжение за производство на енергия от ВИ в сградата или в 

близост до сградата не може да бъде предмет на търговска сделка за покупко-продажба. 

КП следва да представи доклад от обследването, от който да става ясно, че производството на 

електрическа и/или топлинна енергия, осъществено със средства от МВУ, е за собствено потребление 

и същото не надхвърля необходимото количество енергия за покриване нуждите на съответната 

сграда. (в случаите, когато предложението включва мерки за отопление и охлаждане и/или 

производство на електрическа енергия от възобновяеми източници). 

 

Мерки за енергийна ефективност ще се изпълняват въз основа на обследване за енергийна 

ефективност на съответната сграда. Обследването за енергийна ефективност следва да бъде 

придружено от валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в 

експлоатация, изготвени по реда на чл. 48 от ЗЕЕ. Докладът от обследването за енергийна 

ефективност следва бъде изготвен в обхват и съдържание съгласно изискванията, опредени в 

приложимата подзаконова нормативна уредба. Наличието на енергийно обследване е 

предварително условие за кандидатстване по настоящата процедура. 
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Проекти, свързани с внедряване на мерки за енергийна ефективност, ще се финансират само 

след извършено обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с 

удовлетворяване на изискванията по чл.169, ал.1 и ал. 3 от ЗУТ в съответствие с изискванията, 

определени в глава трета на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите.  

ВАЖНО!!! 

Предложения ще бъдат одобрявани единствено, ако обследването за енергийна 

ефективност е доказало, че приложените мерки ще доведат до постигане на минимум 

30% спестяване на първична енергия за всеки обект, както и че ще се достигат 

нормативно изискваните нива на енергийна ефективност - най-малко клас на 

енергопотребление „А“ или по изключение клас на енергопотребление „В“. По 

изключение, и след представяне на съответна обосновка, може да бъде подкрепено 

предложение, което предвижда след изпълнение на ЕСМ постигане на клас на 

енергопотребление „В“ само в случаите, при които изпълнение на мерки водещи до 

постигане на клас А е технически неосъществимо, което следва да е надлежно и детайлно 

обосновано в обследването за енергийна ефективност. 

Процентът на енергийни спестявания се изчислява от сертификата за енергийни 

характеристики на сградата, обект на интервенция, на база годишен разход на първична 

енергия при актуално състояние и годишен разход на първична енергия след въвеждане на 

енергоспестяващите мерки (ЕСМ). 

Всички проекти, свързани с внедряване на мерки за енергийна ефективност и оползотворяване 

на ВЕИ трябва да отговарят и на изискванията на Закона за енергийната ефективност, Закона 

за устройство на територията и на подзаконовата нормативна уредба за тяхното прилагане. 

 

ВАЖНО!  

Проектните предложения следва да предвиждат: 

- всички енергоспестяващи мерки, предписани в обследването за енергийна 

ефективност, в т.ч. мерки за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници 

(при доказана техническа осъществимост и икономическа целесъобразност), които 

водят до съответствие на сградата с нормативните изисквания за енергийна 

ефективност - най-малко клас на енергопотребление „А“ или по изключение клас 

на енергопотребление „В“. 

- всички мерки по конструктивно възстановяване/усилване, които са предписани в 

техническите паспорти на сградите; 

- всички необходими и технически възможни мерки за осигуряване на достъпна 

архитектурна среда в съответствие с Наредба РД-02-20-2 от 26.01.2021 г. в резултат 
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на извършена оценка на достъпността съгласно чл. 2, ал.2 от Наредбата 

ПИИ следва да включват изпълнение на енергоспестяващи мерки в целите сгради. В 

случай на собственост в сградата, различна от тази на крайния получател, крайния получател 

следва да поеме ангажимент за внедряване на мерки за енергийна ефективност на цялата 

сграда, като частта от сградата – собственост на друга организация или институция, следва да 

се финансира със собствени средства. 

Допустими са интервенции в действащи към момента сгради в сферата на производството, 

търговията и услугите, както и сгради от сектор туризъм .  

!!! При разработването на предложението кандидатът задължително трябва да предвиди в 

изпълнението на проекта дейности за информация и публичност.  

 

1.1. СТЕПЕН НА ПРОЕКТНА ГОТОВНОСТ 

 

На етапа на кандидатстване към ПИИ кандидатът следва да представи: 

1. Обследване за енергийна ефективност и валиден сертификат за енергийни 

характеристики на сграда в експлоатация, изготвени по реда на чл. 48 от ЗЕЕ, за 

всяка сграда включена в предложението; 

2. Обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с 

удовлетворяване на изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ и Технически 

паспорт в съответствие с изискванията, определени в глава трета на Наредба № 5 

от 2006 г. за техническите паспорти на строежите, за всяка сграда включена в 

предложението; 

3. На етапа на кандидатстване кандидатът следва да представи: 

1) Обща ситуация на проекта (схема, чертеж) с обяснителна записка и обобщена 

КСС по окрупнени показатели; 

2) Писмо по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на 

оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни 

предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони от 

съответната компетентна институция – РИОСВ/МОСВ, че не е необходимо 

провеждане на процедура по реда на Глава втора от същата наредба, 

или 

3) Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, съгласно 

чл. 8 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на 

въздействието върху околната среда с характер „да не се извършва ОВОС“ 

или Решение по ОВОС за одобряване, съгласно чл. 18 от същата наредба; 

или 
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4) Решение по чл. 18 или чл. 28 от Наредбата за условията и реда за извършване 

на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни 

предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони за 

одобряване. 

В случай на издадени Решения по ЗООС и ЗБР инвестиционният проект трябва да 

е съобразен с условията и мерките в решенията и да съответства на описаните 

параметри в тях. 

 

ВАЖНО ОТНОСНО ТЕХНИЧЕСКАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ! 

Кандидатът носи пълната отговорност за качеството и пълнотата на разработената 

техническа документация, включително за законосъобразността при изготвянето, 

съгласуването и одобряването й в качеството му на Възложител по проекта. Готовият 

работен/технически проект трябва да бъде изготвен и одобрен съгласно Закона за устройство 

на територията, Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и 

действащата нормативна уредба, придружен от количествени сметки по приложимите части и 

количествено-стойностна сметка по видове СМР в пълно съответствие с КС на проектантите. 

ВАЖНО!!! 

Задължение на крайния получател е да съхранява към проекта оригинал на техническата 

документация в целия й наличен обем и свързаната с нея налична документация (съгласувания, 

одобрения и разрешения и др.).  

Разрешението за строеж, издадено въз основа на одобрения инвестиционен проект, по реда на 

чл. 148-156а от ЗУТ, следва да съдържа максимално подробна информация относно всички 

одобрени проектни части на съответния технически/работен проект, както и всички 

съгласувателни и разрешителни документи съгласно действащата нормативна уредба. 

 

Период на допустимост на разходите 

Разходите са допустими за финансиране, ако са направени от крайния 

получател на средствата и са платени след датата на подаване на 

предложението за изпълнение на инвестиция до 30 юни 2026 г. 

Планираната продължителност на всеко ПИИ, включително дейностите, предвидени в 

него, не може да надвишава 24 месеца. 
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Критерии за оценка на качеството Макс. 

брой 

точки 

Източник на проверка 

1. Процент енергийно спестяване в годишното 

потребление на първична енергия в резултат на 

енергоспестяващите мерки – Y, kWh/год (средна 

стойност за проекта в случай на повече от един 

обект на интервенция)  

30 Валиден сертификат за енергийни 

характеристики на сграда в 

експлоатация (стр.1 и стр.5) – 

енергийните спестявания се 

изчисляват по следната формула: % 

спестявания = {общ годишен разход 

на първична енергия при актуално 

състояние (преди изпълнение на 

ЕСМ) - общ годишен разход на 

първична енергия след изпълнение на 

ЕСМ} / {общ годишен разход на 

първична енергия при актуално 

състояние (преди изпълнение на 

ЕСМ) } х 100   

 

Изчислява се средноаритметичната 

стойност за проекта в случай на 

повече от един обект на 

интервенция. 

 > 80 % 30  

 > 55% ≤ 80%   20  

 ≥ 30% ≤ 55%   10  

2. Очаквано годишно намаляване на емисиите на 

СО2 (екологични ползи) 

 

30 Валиден сертификат за енергийни 

характеристики на сграда в 

експлоатация – изчислява се като 

разлика между стойността на 

актуалните емисии CO2 преди ЕСМ 

и стойността на емисиите CO2 след 

ЕСМ.  

Общата стойност на емисии CO2 за 

проекта се сумира в случай на повече 
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от един обект на интервенция. 

 > 250 т CO2 екв.  30 
 

 > 50 т CO2 екв. ≤ 250 т CO2 екв. 20 
 

 ≤ 50 т CO2 екв. 10 
 

3. 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/г  

20 Валиден сертификат за енергийни 

характеристики на сграда в 

експлоатация – изчислява се като се 

раздели общата стойност на 

исканите средства в лева по проекта 

на очакваното количество спестена 

първична енергия в kWh/г  

В случай на повече от един обект на 

интервенция се сумира спестена 

първична енергия в kWh/год. за всички 

сгради, включени проекта 

 ≤ 1,50 лв./кWh/г 20 
 

 > 1,50 лв./кWh/г  ≤ 3,50 лв./кWh/г 15 
 

 > 3,50 лв./кWh/г  10 
 

4. Целесъобразност на инвестицията за енергийна 

ефективност като отношение на кв.м РЗП 

обновена публична инфраструктура към броя на 

сградите с подобрена публична инфраструктура – 

кв. м РЗП / брой сгради 

15 
Разгърната застроена площ в кв.м. 

на сграда е посочена на стр.1 от 

валидния сертификат за енергийни 

характеристики на сграда в 

експлоатация 

В случай на повече от един обект на 

интервенция се сумира РЗП на всички 

сгради, включени проекта 

 > 2300 кв. м РЗП/ бр.сгр. 15 
 

 > 500 кв. м РЗП/ бр.сгр.≤ 2300 кв. м РЗП / бр.сгр. 10 
 

 ≤ 500 кв. м РЗП/ бр.сгр. 5 
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5. Ниво на енергопотребление по първична 

енергия след прилагане на енергоспестяващите 

мерки (ЕСМ), съгласно скалата на класовете на 

енергопотребление за съответната категория 

сгради 

 

25 

 

Нивото на енергопотребление по 

първична енергия на сграда са 

посочени в сертификата за 

енергийни характеристики на сграда 

в експлоатация и в доклада от 

обследването  (избраният пакет за 

изпълнение в сертификата следва да 

съответства на пакета от доклада)    

В случай че предложението отговаря 

на повече от един от изброените 

критерии, то  получава точки 

съгласно критерия с най-голям 

възможен брой точки, на който 

отговаря 

Проектът включва сграда, която след изпълнение на 

ЕСМ достига нормата за сграда с близко до нулево 

потребление на енергия  

25 
 

Проектът включва сграда, която след изпълнение на 

ЕСМ използва енергия от възобновяеми източници  

20 
 

Проектът включва сграда, която след изпълнение на 

енергоспестяващи мерки достига клас на 

енергопотребление „А+“  

15 
 

Максимален брой точки: 120  

Оценката на качеството се извършват чрез директно въвеждане на оценките и мотивите за 

тяхното поставяне от оценителите в ИС на МВУ. 

Предложения, получили минимум 72 точки на критерии за оценка на качеството, се класират 

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

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

В случай че предложенията имат равен брой точки на критерии за оценка на качеството, те ще 

бъдат класирани съобразно получения брой точки по посочените по-долу критерии при 

спазване на следната последователност:  

1. Процент енергийно спестяване в годишното потребление на потребна енергия в резултат на 

енергоспестяващите мерки; 

2. Очаквано годишно намаляване на емисиите на СО2 (екологични ползи). 
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