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Процедура „ПОДКРЕПА ЗА ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДИ В
СФЕРАТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ТЪРГОВИЯТА И УСЛУГИТЕ“

Документи при кандидатстване

1. Декларация за съответствие с изискванията по процедурата - по образец;

2. Декларация за сертификат за енергийна ефективност – попълва се електронно в
ИС;

3. Документ за собственост върху недвижимия имот или учредено право на строеж за
обекта на интервенция в полза на кандидата;

4. Доклад за резултатите от обследване за енергийна ефективност, изготвено по
реда на чл. 57, ал. 6 от ЗЕЕ (за сгради по компонент 1) ИЛИ доклад за резултатите от
обследване за енергийна ефективност и валиден сертификат за енергийни
характеристики на сграда в експлоатация, изготвени по реда на Наредби № Е-РД-04-2 от
16.12.2022 г. и № РД-02-20-3 от 9.11.2022 г. по чл. 48 от ЗЕЕ (за сгради по компонент 2),
за всяка сграда, включена в предложението за изпълнение на инвестиция;

5. Количествено-стойностна сметка за предвидените за изпълнение енергоспестяващи
мерки от обследванията за енергийна ефективност;

6. 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

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

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.

7. Декларация за държавни и минимални помощи - по образец;

8. Декларация за получени минимални помощи - по образец (ако е приложимо и ако
се кандидатства по режим de minimis);

9. Декларация за получени държавни/минимални помощи - по образец (ако е
приложимо и ако се кандидатства по режим Инвестиционни помощи за мерки за повишаване
на енергийната ефективност);
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10. Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните
предприятия и Справка за обобщените параметри на предприятието - по образец (ако е
приложимо, в случаите, когато кандидат иска да се възползва от по-високия
интензитет по чл. 38 на Регламент (ЕС) № 651/2014);

11. Контролен лист за самооценка съгласно „принципа за ненанасяне на
значителни вреди“ - по образец

Допълнително, ако желаете да работим заедно:

12. Пълномощно за подаване на предложението за изпълнение на инвестиция (по образец)

13. + такса в размер на 850 лв. + ДДС при подаване на проектното предложение

Таксата не се възстановява!

14. Договор за консултантска услуга


