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Приложение 

 

 

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ  

за 

обявени процедури в изпълнение на инвестициите 

по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) към 4 януари 2023 г. 

  

Към 04.01.2023 г. са обявени две процедури по Компонент 4 „Нисковъглеродна Икономика“ на НПВУ, 

насочени към подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на националния сграден фонд. 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) 

В рамките на процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за 

административно обслужване, култура и спорт“ ще бъде осигурена подкрепа за дейности за 

подобряване енергийните характеристики на държавни и общински сгради, чрез прилагане на устойчиви 

интегрирани високоефективни енергийни мерки, с цел достигане на клас на енергопотребление минимум 

„В“ след прилагане на енергоспестяващи мерки. 

Общият размер на средствата по процедурата с ДДС е 408,4 млн. лв., а максималният размер на 

заявените средства по всеки индивидуален проект варира в границите между 1 000 000 лв. и 8 000 000 

лв. Разпределението на средствата е извършено по видове сгради - административни сгради, сгради в 

областта на културата и изкуството, сгради в областта на спорта, и по групи общини (1-ва група включва 

десетте големи градски общини, 2-ра група включва 40-те градски общини, 3-та група включва 

останалите 215 общини, попадащи в дефиницията за селски район). 

Допустими за кандидатстване са всички общини на територията на Република България, областни 

администрации, министерства или друг публичен орган, собственик на съответната публична сграда 

(централни и териториални администрации), като крайният срок за кандидатстване е 28.04.2023 г.  

https://www.mrrb.bg/bg/nasoki-za-kandidatstvane-po-procedura-bg-rrp-4-020-podkrepa-za-ustojchivo-

energijno-obnovyavane-na-publichen-sgraden-fond-za-administrativno-obslujvane-kultura-i-sport/ 

 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) 

 

Втората обявена процедура в областта на енергийната ефективност е за подбор на предложения за 

изпълнение на инвестиции за финансиране на обновяването на многофамилни жилищни сгради - 

„Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап I“. Тя е първата 

процедура от мярката по ПВУ, която ще се изпълнява на два етапа, като се предвижда въвеждането на 

модел на предоставяне на финансова помощ с намаляващ интензитет.  

В рамките на етап 1 кандидатстването е до 31 май 2023 г. и е предвидена 100% безвъзмездна 

финансова помощ за всички допустими дейности. Подкрепят се дейности по изпълнение на мерки за 

енергийна ефективност, които са предписани като задължителни за сградата в обследването за 

енергийна ефективност, поставяне на системи за оползотворяване на енергия от възобновяеми 

енергийни източници, съпътстващи строителни и монтажни работи, ремонт на покрив и др. 

Допустими крайни получатели са сдружения на собствениците, регистрирани по ЗУЕС, в допустимите 

за финансиране многофамилни жилищни сгради, в които самостоятелнитеобекти са най-малко четири. 

Общият размер на отпуснатите средства е 1 129 881 600 лв., а максималният размер на подкрепа, който 

може да бъде получен, не може да надхвърля 9 500 000 лева. 

https://www.mrrb.bg/bg/nasoki-za-kandidatstvane-po-procedura-bg-rrp-4-020-podkrepa-za-ustojchivo-energijno-obnovyavane-na-publichen-sgraden-fond-za-administrativno-obslujvane-kultura-i-sport/
https://www.mrrb.bg/bg/nasoki-za-kandidatstvane-po-procedura-bg-rrp-4-020-podkrepa-za-ustojchivo-energijno-obnovyavane-na-publichen-sgraden-fond-za-administrativno-obslujvane-kultura-i-sport/
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https://www.mrrb.bg/bg/nasoki-za-kandidatstvane-po-procedura-bg-rrp-4-020-podkrepa-za-ustojchivo-

energijno-obnovyavane-na-publichen-sgraden-fond-za-administrativno-obslujvane-kultura-i-sport/ 

 

Министерство на енергетиката (МЕ) 

В рамките на Компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“ на НПВУ предстои и обявяване на 

процедура за подпомагане на домакинствата в областта на енергията от възобновяеми източници. 

Предвиденият общ бюджет от 240 млн. лв. ще бъде разпределен поетапно, като по първата процедура 

е планиран размер на инвестицията от 80 млн. лв. 

Домакинствата ще бъдат подкрепени чрез предоставяне на финансиране за закупуване на слънчеви 

инсталации за битово горещо водоснабдяване (БГВ) и закупуване на фотоволтаични системи до 10 kWp, 

включително системи за съхранение на електрическа енергия. Максималният размер, който 

домакинствата могат да получат за закупуване на слънчеви инсталации е до 100% от стойността на 

инсталацията, но не повече от 1 960.83 лв., а за закупуване на фотоволтаични системи до 10 kWp - до 

70% от стойността на системата, но не повече от 15 000 лв. 

https://www.me.government.bg/themes/balgarskite-domakinstva-shte-mogat-da-se-vazpolzvat-ot-finansirane-

za-izgrajdane-na-fotovoltaichni-sistemi-2421-1639.html 

В рамките на Компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“ на ПВУ на 30.12.2022 бе обявена за 

обществено обсъждане процедура за подкрепа за енергийно ефективни системи за улично 

осветление. Стойността на процедурата е 62,5 млн. лева, а срокът за подаване на предложения е 

30.01.2023 г. 

Процедурата е адресирана към конкретни 74 общини, чиито проекти за улично осветление са били 

оценени, одобрени и са включени в списък с резервни проектни предложения по открита процедура за 

подбор на проектни предложения BGENERGY-2.001 "Рехабилитация и модернизация на общинската 

инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините" по Програма "Възобновяема 

енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност", финансирана от Финансовия механизъм на 

Европейското икономическо пространство 2014-2021. По настоящата процедура допустими за 

финансиране дейностти включват демонтаж на съществуващи осветители, проводници и кабели, 

доставка и монтаж на нови осветители, проводници и кабели и на съоръжение/я за производство и 

съхранение на електрическа енергия от възобновяеми източници за собствено потребление в системата 

за ВИО.  

https://www.me.government.bg/themes/me-obyavyava-procedura-za-energiino-efektivni-sistemi-za-ulichno-

osvetlenie-2422-1640.html 

 

Министерство на образованието и науката (МОН) 

По Компонент 1 „Образование и умения“ на ПВУ през м.октомври е обявена процедура чрез подбор 

BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна среда“ за получаване на средства за изпълнение на 

инвестиции от крайни получатели с общ бюджет от  328 817 500 лева.  

Целите са да се осигури съвременна материална база, която гарантира здравословни и качествени 

условия за обучение в институциите в системата на предучилищното и училищното образование и да се 

подкрепи преминаването към едносменен режим на обучение в училищата, в които няма създадени 

условия за такава организация, и за преодоляване недостига на места в детските градини. 

Подкрепят се дейности в общински и държавни училища и детски градини за основен ремонт, 

реконструкция, основно обновяване, пристрояване, надстрояване на образователна среда за 

придобиване на цялостен обновен облик на образователната институция, както и доставка на 

оборудване и обзавеждане на сградите/помещенията. 

https://www.mrrb.bg/bg/nasoki-za-kandidatstvane-po-procedura-bg-rrp-4-020-podkrepa-za-ustojchivo-energijno-obnovyavane-na-publichen-sgraden-fond-za-administrativno-obslujvane-kultura-i-sport/
https://www.mrrb.bg/bg/nasoki-za-kandidatstvane-po-procedura-bg-rrp-4-020-podkrepa-za-ustojchivo-energijno-obnovyavane-na-publichen-sgraden-fond-za-administrativno-obslujvane-kultura-i-sport/
https://www.me.government.bg/themes/balgarskite-domakinstva-shte-mogat-da-se-vazpolzvat-ot-finansirane-za-izgrajdane-na-fotovoltaichni-sistemi-2421-1639.html
https://www.me.government.bg/themes/balgarskite-domakinstva-shte-mogat-da-se-vazpolzvat-ot-finansirane-za-izgrajdane-na-fotovoltaichni-sistemi-2421-1639.html
https://www.me.government.bg/themes/me-obyavyava-procedura-za-energiino-efektivni-sistemi-za-ulichno-osvetlenie-2422-1640.html
https://www.me.government.bg/themes/me-obyavyava-procedura-za-energiino-efektivni-sistemi-za-ulichno-osvetlenie-2422-1640.html


3 
 

В рамките на Компонент 1 „Образование и умения“ предстои и обявяване на процедура „Създаване 

на национален и на регионални STEM центрове“, чрез която ще се създаде интегрирана учебна среда 

от ново поколение, която да поощри и подкрепи образователните иновации в обучението и 

преподаването в сферата на STEM, креативността, изследванията и практическото им приложение. 

Предвижда се подкрепа за изграждане на 1 национален и 3 регионални центрове за НТИМ с общ размер 

на инвестицията 37 067 000 лева. 

В рамките на компонент 2: „Научни изследвания и иновации“ предстои сключване на договори по 

процедура „Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България“. Целта на процедурата 

е да се пилотира нов модел за развитие на изследователските университети, чрез финансиране 

създаването и реализирането на Стратегически научноизследователски и иновационни програми за 

развитие стратегически иновационни програми. С бюджет от 236 000 000 лв. ще бъдат подкрепени 9 

български висши училища. 

https://www.mon.bg/bg/100886 

 

Министерство на иновациите и растежа (МИР) 

Обявени и приключили кандидатстването са 2 процедури: 

1. Технологична модернизация – 260 млн. лв. За обновяване на технологичния парк на малки и средни 

предприятия (МСП). Подадени iа над 2530 проекта. Списъкът с одобрените за финансиране 953 проекта 

е публикуван на сайта на МИР на 30 декември 2022 г. - https://www.mig.government.bg/naczionalen-plan-

za-vazstanovyavane-i-ustojchivost/tehnologichna-modernizacziya/ 

2. ИКТ решения и киберсигурност – 30,6 млн. лв. За сайтове, мобилни приложения, IT-решения, 

киберсигурност и др. на МСП. Кандидатстването приключи на 19.12.2022 г. със 7600 подадени проекта. 

До края на януари ще бъдат обявени спечелилите финансиране фирми. 

https://www.mig.government.bg/naczionalen-plan-za-vazstanovyavane-i-ustojchivost/ikt-resheniya-i-

kibersigurnost-v-msp/ 

Предстоящи за кандидатстване процедури в МИР са 4 (за първо тримесечие на 2023 г.): 

НПВУ Процедура Бюджет Кандидат
стване 
2023 

1. Фирми с печат за Високи постижения 
https://www.mig.government.bg/podkrepa-za-inovativni-msp-otlicheni-s-pechat-
za-visoki-postizheniya/ 

118,56 млн. лв.  Януари 
2023 

2. ВЕИ и батерии за локално съхранение на енергия (за МСП) - 
https://www.mig.government.bg/podkrepa-za-investiczii-za-kombinirane-na-
vazobnovyaemi-iztochniczi-za-elektricheska-energiya-sas-saorazheniya-za-
lokalno-sahranenie/ 

200 млн. лв. Февруари 

3. Кръгова икономика 180 млн. лв. Март  

4. Индустриални зони https://www.mig.government.bg/programa-za-
publichna-podkrepa-za-razvitieto-na-industrialni-rajoni-parkove-i-podobni-teritorii-
i-za-privlichane-na-investiczii-attractinvestbg/ 

212,5 млн. лв. Февруари 
края 

През м. февруари предстои обявяването на кандидатстването на МСП за ВЕИ и батерии за 

локално съхранение на енергия  

https://www.mon.bg/bg/100886
https://www.mig.government.bg/naczionalen-plan-za-vazstanovyavane-i-ustojchivost/tehnologichna-modernizacziya/
https://www.mig.government.bg/naczionalen-plan-za-vazstanovyavane-i-ustojchivost/tehnologichna-modernizacziya/
https://www.mig.government.bg/naczionalen-plan-za-vazstanovyavane-i-ustojchivost/ikt-resheniya-i-kibersigurnost-v-msp/
https://www.mig.government.bg/naczionalen-plan-za-vazstanovyavane-i-ustojchivost/ikt-resheniya-i-kibersigurnost-v-msp/
https://www.mig.government.bg/podkrepa-za-inovativni-msp-otlicheni-s-pechat-za-visoki-postizheniya/
https://www.mig.government.bg/podkrepa-za-inovativni-msp-otlicheni-s-pechat-za-visoki-postizheniya/
https://www.mig.government.bg/podkrepa-za-investiczii-za-kombinirane-na-vazobnovyaemi-iztochniczi-za-elektricheska-energiya-sas-saorazheniya-za-lokalno-sahranenie/
https://www.mig.government.bg/podkrepa-za-investiczii-za-kombinirane-na-vazobnovyaemi-iztochniczi-za-elektricheska-energiya-sas-saorazheniya-za-lokalno-sahranenie/
https://www.mig.government.bg/podkrepa-za-investiczii-za-kombinirane-na-vazobnovyaemi-iztochniczi-za-elektricheska-energiya-sas-saorazheniya-za-lokalno-sahranenie/
https://www.mig.government.bg/programa-za-publichna-podkrepa-za-razvitieto-na-industrialni-rajoni-parkove-i-podobni-teritorii-i-za-privlichane-na-investiczii-attractinvestbg/
https://www.mig.government.bg/programa-za-publichna-podkrepa-za-razvitieto-na-industrialni-rajoni-parkove-i-podobni-teritorii-i-za-privlichane-na-investiczii-attractinvestbg/
https://www.mig.government.bg/programa-za-publichna-podkrepa-za-razvitieto-na-industrialni-rajoni-parkove-i-podobni-teritorii-i-za-privlichane-na-investiczii-attractinvestbg/
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• На 12.12.2022 г. е публикувана за обществено обсъждане - до 12 януари 2023 г. (в системата 

ИСУН 2020); 

• Бюджет -  200 млн. лв.; 

• Насочена е към микро-, малки и средни предприятия, малки дружества с до 499 служители и 

такива със средна пазарна капитализация с до 1500 служители; 

• Безвъзмездна помощ: 100 000 лв. - 1 млн. лв.;  

• Съфинансиране: От 35% до 50% в зависимост от региона и категорията на фирмата;  

• Мощности до 1 MWh за собствено потребление и съоръжения за локално съхранение на 

електроенергия (фотоволтаици и батерии); 

• Произведеният ток няма да се връща в електроразпределителната мрежа или да се търгува и 

продава; 

• Ще се ускори преходът към климатична неутралност и енергийната независимост на бизнеса 

  

5 януари 2023 г. 


