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ПРОГРАМА:  

Национален план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) 

 

ПРОЦЕДУРА:  

„Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за 

административно обслужване, култура и спорт“ 

 

УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН:  
Министерство на регионалното развитие и благоустройството 

 

НАЧАЛЕН СРОК: 19 декември 2022 г. 

 

КРАЕН СРОК: 28 април 2023 г., 17:00 ч. 

 

СУМА НА ФИНАНСИРАНЕ:  

Общият размер на средствата с ДДС по настоящата инвестиция е в размер на 

408 414 609,60 лева, от които 68 069 101, 60 лева представляват ДДС и се финансират 

от държавния бюджет. 

Общият размер на средствата по Компоненти са разпределени както следва: 

Компоненти 

(по видове сгради) 

Общ размер на 

финансовите 

средства без ДДС, 

в лева 

ДДС, в лева 
Общо с ДДС, в 

лева 

Компонент 1 

Сгради за 

административно 

обслужване 

(Административни 

сгради) (70%) 

238 241 855,60 47 648 371,12 285 890 226,72 

Компонент 2 

Сгради за 

обществено 

обслужване в 

областта на 

културата и 

изкуството (сгради 

за култура) (15%) 

51 051 826,20 10 210 365,24 61 262 191,44 

Компонент 3 

Сгради за спорт 

(15%) 

51 051826,20 10 210 365,24 61 262 191,44 

Общо: 340 345 508,00 68 069 101,60 408 414 609,60 

 

Дейностите по настоящата процедура са осъществяват на територията на цялата страна, 

на база на предварително извършено разпределение на средствата по място на 

изпълнение на инвестицията в 3 групи общини. 
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По процедурата следва всеки кандидат да предостави съфинансиране като поеме със 

собствени средства разходите, свързани със: 

 СМР, които са предписани в график за изпълнение на неотложните мерки в 

техническия паспорт на сградата, както и 

 СМР за осигуряване на достъпна архитектурна среда. 

По своя преценка кандидатът може да включи и дейности, извън неотложните мерки от 

техническия паспорт, като същите следва да бъдат поети със собствен принос на 

кандидата. 

 

БЕНЕФИЦИЕНТИ:  

 Всички общини на територията на Република България; 

 Областни администрации; 

 Министерства или друг публичен орган, собственик, вкл. титуляр на правата за 

управление на съответната публична сграда (централни и териториални 

администрации). 

 

ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА:  

Енергийно обновяване на държавни и общински сгради, за административно 

обслужване, сгради за обществено обслужване в областта на културата и изкуството и 

сгради за спорт. 

Конкретни цели на процедурата са: 

 Подобряване енергийните характеристики на държавни и общински сгради, чрез 

прилагане на високоефективни енергийни мерки; 

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

енергоспестяващи мерки при публични сгради, с изключение на сгради – културни 

ценности, включени в обхвата на Закона за културно наследство; 

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

нежилищния сграден фонд; 

 Намаляване на разходите за енергопотребление, което ще доведе и до спестяване 

на публичен ресурс; 

 Подобряване на условията в помещенията за предоставяне на услуги и за работа. 

 

ДОПУСТИМИ СГРАДИ: 

 Административни сгради държавна и общинска собственост, които се ползват от 

административни структури и органи на изпълнителната власт и техните териториални 

звена вписани в административния регистър на ел. адрес: 

https://iisda.government.bg/ras/executive_power .  

 Сгради държавна и общинска собственост за обществено обслужване в областта 

на културата и изкуството като музеи, библиотеки и читалища, художествени галерии, 

кинозали, концертни, оперни, театрални и др. зали, танцови зали, читалища, 

многофункционални зали с културно-просветно предназначение и др; 

https://iisda.government.bg/ras/executive_power
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 Сгради държавна и общинска собственост за спорт като спортни зали, спортни 

комплекси, тренировъчна зала/комплекс, спортни бази, многофункционални зали за 

провеждане на спортни мероприятия и др. 

 

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ: 

I. ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ, ЗА ПИИ (ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ИНВЕСТИЦИИ) С ВКЛЮЧЕНИ СГРАДА/И ЗА АДМИНИСТРАТИВНО 

ОБСЛУЖВАНЕ, ПИИ ЗА СГРАДИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЛАСТТА 

НА КУЛТУРАТА И ИЗКУСТВОТО, И ПИИ ЗА СГРАДА/И ЗА СПОРТ, КОИТО СА В 

РЕЖИМ НА „НЕПОМОЩ“ ИЛИ В „ДЕМИНИМИС“, ФИНАНСИРАНИ СЪС 

СРЕДСТВА С ИЗТОЧНИК МВУ (МЕХАНИЗЪМ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И 

УСТОЙЧИВОСТ): 

 Извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране за ЕЕ – 

първоначално обследване за енергийна ефективност за целите на подаване на 

предложение по настоящата процедура;  

 Изготвяне на техническо обследване и технически паспорт на сградата;  

 Изготвяне на независима експертна оценка, изготвена от сертифициран енергиен 

одитор (лица от регистъра по чл.44 ал. 1 от Закона за енергийна ефективност) след 

приключване на дейностите по изпълнение на СМР;  

 Изготвяне на инвестиционен проект (технически/работен) и оценка на 

съответствието му съгласно ЗУТ;  

 Авторски и строителен надзор съгласно ЗУТ;  

 Дейности за изпълнение на 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;  

 Дейности, свързани с набавянето на необходими разрешителни документи, 

изискващи се от националното законодателство, включително и свързаните с тях такси, 

дължими на съответните компетентни органи и експлоатационните дружества;  

 Въвеждане на обектите в експлоатация;  

 Публичност и информация на ПИИ;  

 Организация и управление на ПИИ. 

 

II. ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ, ЗА ПИИ С ВКЛЮЧЕНИ СГРАДА/И ЗА СПОРТ, 

КОИТО СА В РЕЖИМ „ОРГО“, ФИНАНСИРАНИ СЪС СРЕДСТВА С ИЗТОЧНИК 

МВУ: 

 Извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране за ЕЕ – 

първоначално обследване за енергийна ефективност за целите на подаване на 

предложение по настоящата процедура;  

 Изготвяне на техническо обследване и технически паспорт на сградата;  

 Изготвяне на инвестиционен проект (технически/работен) и оценка на 

съответствието му съгласно ЗУТ;  

 Авторски и строителен надзор съгласно ЗУТ;  

 Дейности за изпълнение на СМР/инженеринг за прилагане на мерки за ЕЕ и мерки 

за оползотворяване на енергия от възобновяеми източници, ако са посочени в 
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енергийното обследване, в т. ч. всички съпътстващи СМР, необходими за изпълнение 

на мерките;  

 Дейности, свързани с набавянето на необходими разрешителни документи, 

изискващи се от националното законодателство, включително и свързаните с тях такси, 

дължими на съответните компетентни органи и експлоатационните дружества;  

 Въвеждане на обектите в експлоатация. 

 

Задължително изискване е след изпълнение на мерките в публичните сгради да се 

постигне минимум 30% спестяване на първична енергия за всеки обект (сграда). В 

случай, че след изпълнение на предложение за изпълнение на инвестиция (ПИИ) не се 

постигне минимум 30 % спестяване на първична енергия за даден обект (сграда), 

всички средства, получени по ПИИ за съответния обект (сграда), подлежат на 

възстановяване. 


