
 
 

Стартира набирането на предложения за изпълнение на инвестиции по процедура 

чрез подбор BG-RRP-4.020 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на 

публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“ по 

Националния план за възстановяване и устойчивост 

 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството, определена за 

Структурата за наблюдение и докладване на средствата (СНД) по Механизма за 

възстановяване и устойчивост отправя настоящата покана до всички кандидати по 

процедура за предоставяне на средства чрез подбор BG-RRP-4.020 „Подкрепа за 

устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно 

обслужване, култура и спорт“.  

Финансирането по процедурата е със средства от Механизма за възстановяване и 

устойчивост (МВУ) и националния бюджет. 

Процедурата е в изпълнение на инвестиция  C4.I1 „Подкрепа за обновяване на 

сградния фонд“ от Плана за възстановяване и устойчивост и определя условията за 

подбор на предложения в съответствие с етапна цел (milestone) 72 „Покани за 

представяне на предложения за енергийно ефективно обновяване на нежилищни сгради“ 

от Плана за възстановяване и устойчивост. 

 

Конкретните цели на процедурата са: 

 подобряване енергийните характеристики на държавни и общински сгради, 

чрез прилагане на високоефективни енергийни мерки; 

 достигане на клас на енергопотребление „В“ след прилагане на енергоспестяващи 

мерки при публични сгради с изключение на сгради - културни ценности, 

включени в обхвата на Закона за културното наследство; 

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

нежилищния сграден фонд. 
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Допустими кандидати за предоставяне на средства по процедурата може да бъдат: 

 Всички общини на територията на Република България; 

 Областни администрации; 

 Министерства или друг публичен орган, собственик на съответната публична 

сграда (централни и териториални администрации).  

Предложения за изпълнение на инвестиция могат да бъдат подавани 

самостоятелно от допустимите кандидати, които са собственици на съответната сграда 

или в партньорство, в случай на смесена собственост, със съответния орган (община, 

областни администрации, министерства и др.) съ-собственик на сградата, съобразно 

спецификата и собствеността на обекта.  

Допустими обекти в рамките на процедурата са административни сгради, 

сгради за култура и изкуство, сгради за спорт, които са държавна/общинска 

собственост. 

Пълният пакет документи за кандидатстване (Насоките за кандидатстване и 

приложенията към тях), заедно с всички изисквания и условия за допустимост, на които 

следва да отговаря предложението, са публикувани на следния интернет адрес: 

https://www.mrrb.bg/bg/proekti-po-npvu/proceduri-po-npvu/proceduri-otvoreni-za-

kandidatstvane/ и на https://eumis2020.government.bg/bg/s/800c457d-e8be-4421-8ed9-

9e78d0a75c39/Procedure/Active. 

Подаването на предложения се извършва изцяло по електронен път чрез подаване 

на електронен формуляр за кандидатстване и придружителните документи в 

Информационната система за Механизма за възстановяване и устойчивост (ИСУН 2020, 

раздел НПВУ), на следния интернет адрес: 

https://eumis2020.government.bg/bg/s/800c457d-e8be-4421-8ed9-

9e78d0a75c39/Procedure/Active 

Крайният срок за подаване на предложения е до 17:00 часа на 28 април 2023 г. 

 


