Какво представлява REECL?
Това е програма за кредитиране на енерги
ийната ефекттивност в до
ома или REE
ECL.По прогр
рамата се
авя възможно
ост на дома
акинствата /ф
физически лица и сдруж
жения на соб
бственици на етажна
предоста
собственост/ да се въ
ъзползват отт предимствата на енерги
ийната ефекттивност и да получат кре
едитиране
ежата на бълггарски банки.
чрез мре
Какъв е размера на
а отпусканат
та безвъзме
ездна помощ
щ?
При спаззване на пр
равилата и условията
у
на
а програмата
а, за термоп
помпени систтеми за отопление и
климатиззация, можете
е да получите
е до 20 % помощ от разме
ера на главни
ицата по усво
оения кредит..
Кои са български
ите банките
е, които уч
частватв пр
рограмата за енергий
йна ефекти
ивност в
EECL)?
дома(RE
Към моме
ента това е са
амо Прокреди
ит Банк.
Кои термопомпени системи за отопление и климатиза
ация участв
ват в програ
амата?






Сезонен коеф
С
фициент на енергийна
е
еф
фективност (SEER) за сре
една климати
ична зона: SE
EEP > 5.6
(
(A+)
С
Сезонен
коеф
фициент на трансформация (SCOP) за средна климатична
к
ззона: SCOP > 4 (A+)
с
съгласно
регл
ламент на ЕС
С 2011/626/EU
U
Работен режи
им охлаждане
е: от 21° до 43°C
4
външна температура
Работен режи
им отопление
е: от –10° до 15°C външна
а температура
а

По-подро
обна информа
ация можете да получите на интернет страницата на
н REECLwww
w.reecl.org.
Как се кандидатств
к
ва за кредит
т?
За да ка
андидатствате
е за кредит по програма
ата, трябва да дойдете в офиса на фирмата, да
а вземете
попълнен
на оферта за избраната от Вас система
а за отоплени
ие и климати
изацияи с нея
я да кандидаттствате за
кредит в клон на финансираща банка по правилата и услови
ията на Прогр
рама REECL.

