
 

СПИСОК ОБЛАСЦОХ  ХТОРИ ШЕ БУДЗЕ КРЕДИТОВАЦ 
 

 

1. Будинки:  

 

Замена системи за зогриванє: 

Замена старих системох за зогриванє з модернима системами и класичних котлох системи 

централного зогриваня з модернима и ефикаснєйшима кондензацийнима котлами. 

 

Замена системи за хладзенє: 

 Хладзенє просториї подразумює набавку розхладзуюцих коморох - нових компресорох зоз 8цм 

термоизолациї и без фреона Р-22. 

 

Изолация вонкашнїх мурох и закрицох  

То подрозумює же вонкашнї мури и повали нє маю нїяку вонкашню изолацию. Мира муши 

облапиц убудов термичней изолациї з одвитуюцима материялами (нпр. стиродур, минерална 

волна) хтори маю грубину у складзе зоз стандардами енерґетскей ефикасносци. 

 

Замена вонкашнїх облакох  

Тото подрозумює облаки з єдним склом/нєизоловани облаки або стари облаки з двойнїстима 

склами. Облаки з єдним стклом або стари облаки з двойнїстима склами ше муши заменїц з 

облаками з двойнїстима склами, з модернима термоизолацийнима склами як минималним 

стандардом за облаки. 

 

Замена вонкашнїх дзверох  

Термично нєизоловани вонкашнї дзвери муша буц заменєни з модернима предизолованима 

дзверми. 

 

Замена нєреґулованих пумпох централного зогриваня з новима, електронски реґулованима 

пумпами 

Постояци убудовани пумпи системи зогриваня з горуцу воду робя без електронскей реґулациї, 

необходне же би ше их заменєло з пумпами з електронску реґулацию. 

 

 

2. Хаснованє жридла обновююцей енерґиї: 

 

Соларно-термални системи за цеплу санитарну воду  

Убудов новей соларно-термалней системи за пририхтованє цеплей санитарней води, зоз ровнима 

колекторама. Максимална поверхносцох колектора 50 м
2
.  

 

Замена конвенционалней системи зогриваня з цеплотну пумпу  

Замена конвенционалней системи за продукцию цеплоти, зоз цеплотнима пумпами на електричну 

енерґию зоз жридлами цеплоти хтори можу буц жем, вода або воздух.  

 

Убудов умреженей фотонапружней системи 

Инсталация новей фотонапружней системи зоз соларнима ПВ панелами. Система муши буц 

повязана на мрежу. 

 

 

 



 

 

 

3. Ошвиценє: 

 

Замена инканденсцентних (класичних) грушочкох з новима ЦФЛ грушочками 

Простор ошвицени з класичнима грушочками з розжиряченим влакном, хтори треба заменїц з 

модернима ЦФЛ грушочками. 

 

Замена старих флуоресцентних лампох з модернима Т5 лампами з електронским баластом 

Спрам постояцей ситуациї, простор ошвицени зоз старшима флуоресцентнима лампами (типу Т8 

або Т12) з електромаґнетним баластом. Тоти флуоресцентни лампи треба заменїц з модернима 

флуоресцентнима лампами (Т5) з електронским баластом.Обично потребне заменїц лампи вєдно 

зоз шветлоснима елементами. 

 

 

4. Польопривредна опрема: 

 

 

Нова польопривредна механїзация (трактори, комбайни) зоз Тier III або Еуро 3А мотором як 

и 

мултифункционални машини з минимумално трома функциями 

 

Польопривредни алати 

Мож финансовац польопривредни алати хтори зменшую трошенє енерґиї под час польских 

роботох з унапредзенима системами обрабяня (редуковане обрабянє, защитне обрабянє, обрабянє 

на линиї) и шатви (директна шатва до браздох и директна шатва до дзирох). 

 

Рекуперация цеплоти у млєкарньох 

Тота мира облапя убудов системи рекуперациї цеплоти за млекарнї. Цеплота з екстрахованого 

млєка ше будзе хасновац у процесу хладзеня за пред'зогриванє лїтней або цеплей води. Може ше 

финансовац убудов єдноставного вименьовача цеплоти як и убудов вименьовача цеплоти з 

додатним кондензатором розхладней системи. 

 

Нови комбайн з Тier III або Еуро 3А мотором 

 

Замена системи за наводньованє 

Набавка нових системох за наводньованє з пумпу хтору порушує шпоровни мотор. 

 

 

Надпомнуце: за точки 1-3, наменка ше одноши на дїловни обєкти односно обєкти хтори служа за 

окончованє дїялносци/продукциї. 

 

 


