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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА БИЗНЕСА 

ПРЕЗ 2022 г. 
 

 

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ВЕИ 

 
 

„Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на сгради в сферата на 

производството, търговията и услугите“ 

Срок за кандидатстване: второ и трето тримесечие на 2022 г. 

 

Цел:  Устойчиво енергийно ефективно обновяване на сгради в сферата на 

производството, търговията и услугите 

Бюджет по 

процедурата: 

235 200 000.00 лв. 

 

Допустими 

бенефициенти: 

 

❖ Микро, малки, средни и големи предприятия на територията на 

цялата страна. 

 

! Задължително изискване е след изпълнение на мерките е да се 

постигне 30% спестяване на първична енергия за всеки обект. 

Постигнатите енергийни параметри се оценяват на база изготвен доклад 

от обследване за енергийна ефективност.  

 

Очакван брой обновени сгради: 250 бр. 

Допустими 

дейности и 

разходи: 

❖ Извършване на обследване за ЕЕ 

❖ Изготвяне на концепция за устойчивост; 

❖ Проектиране; 

❖ Подмяна на съществуващи дограми с по-ефективни;  

❖ Подобряване на топлинната изолация на външни ограждащи 

елементи; 

❖ Подмяна на съществуващи отоплителни уреди с по-

енергоефективни или използването на отпадна топлина от 

технологични процеси; 

❖ Използване на ВЕИ в сградите; 

❖ Подмяна системи за осветление с по-енергоефективни; 

❖ Повишаване ефективността на системи за вентилация, 

климатизация и БГВ. 

 

Размер на 

субсидията за 

проект (лева): 

Финансово разпределение на бюджета: 

❖ 40% от бюджета за големи предприятия  

❖ 35% от бюджета за средни предприятия  

❖ 25% от бюджета за микро/малки предприятия 

 

Начин на финансиране:  

❖ БФП (с максимален интензитет 50%) на основата на финансов 

анализ и енергийно обследване и Финансови инструменти 

Или 

mailto:projects@delina-consult.com


 ДЕЛИНА КОНСУЛТ ООД 
гр. София 1612,  

ул. Найден Геров № 6, оф.6 

Тел.: +359 2 851 1040                            

GSM: + 359 876 687 823 
e-mail: projects@delina-consult.com  

 
 

 
2 

„Грантова схема за инвестиции за комбиниране на възобновяеми източници за 

електрическа енергия за собствено потребление със съоръжения за локално 

съхранение“ 

Срок за кандидатстване: първо и второ тримесечие на 2022г. 

 

Цел:  Целта е изграждането на нови мощности за електрическа енергия от ВИ, 

които да бъдат съчетани с локалното съхранение на енергия. Мярката е 

отворена към всякакъв вид ВЕИ технологии и има като задължителен 

елемент придобиването на технологии и съоръжения за съхранение, което 

допринася за баланса в произведената мощност и свежда до минимум един 

от недостатъците на възобновяемите източници, а именно непостоянното 

производство. 

Бюджет по 

процедурата: 

 

220 000 000 лв. 

Допустими 

бенефициенти: 

 

❖ Микро, малки и средни предприятия 

❖ Малки дружества със средна пазарна капитализация и дружества със 

средна пазарна капитализация, 

от всички сектори с изключение на предприятията от сектор D 

“Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на 

газообразни горива“ и сектор А Селско, горско и рибно стопанство. 

 

Допустими 

дейности и 

разходи: 

Придобиване на активи, свързани с инсталиране на системи за 

електрическа енергия от ВИ за собствено потребление, в комбинация със 

съоръжения за локално съхранение на произведената енергия с 

прекъсваем и неравноморен режим на работа: 

❖ Изграждане/рехабилитация на инфраструктура (СМР)  

❖ Закупване на машини и съоръжения 

❖ Разходи за консултантски услуги 

❖ Разходи за придобиване на НМДА – патенти, софтуер 

Разходите за ограничени СМР, консултантски услуги или разходи за 

недълготрайни активи ще бъдат допустими единствено под режим de 

minimis.  

Подкрепата на ниво отделно предприятие за изграждане на електрически 

мощности от ВИ за собствено потребление не може да надхвърля 1 МW. 

 

Размер на 

помощта: 

Интензитет на финансиране: 50% 

Максимален размер на помощта: до 391 166 лева 

❖ договори с гарантиран резултат - ЕСКО услуги. 

 

Използването на съфинансиране или договори с гарантиран резултат - 

ЕСКО услуги ще бъде насърчавано чрез специфични критерии, като 

максималният размер на безвъзмездното финансиране може да бъде 

ограничен.  
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„Финансиране на единични мерки за енергия от възобновяеми източници (ЕВИ) в 

еднофамилни сгради и многофамилни сгради, които не са свързани към 

топлопреносни и газопреносни мрежи“ 

Срок за кандидатстване: четвърто тримесечие на 2022 г. 

Цел:  Повишаване на използването на ЕВИ при крайното потребление в сектор 

домакинства чрез финансиране закупуването на слънчеви системи за 

битово горещо водоснабдяване (БГВ) и фотоволтаични системи. 

Бюджет по 

процедурата: 

 

199 995 710,00 лв. 

Допустими 

бенефициенти: 

 

❖ Български домакинства, притежатели на самостоятелни обекти, които 

не са свързани към топлопреносни и газопреносни мрежи 

 

Министерството на енергетиката ще сключва договори с общините 

бенефициенти, които разпределят финансовия ресурс на своята територия.  

 

Допустими 

дейности и 

размер на 

помощта: 

1) Изграждане на слънчеви системи за БГВ 

Максималният размер на безвъзмездното финансиране на отделно 

домакинство се предвижда да е 60% от стойността на системата, но не 

повече от 1 176,50 лв., а за домакинство, което получава енергийни 

помощи – 100% от стойността на системата, но не повече от 1 960,83 лв.; 

 

2) Изграждане на фотоволтаични системи до 4 kW с акумулатори 

(с допълване на енергия от мрежата) 

Максималният размер на безвъзмездното финансиране - 60% от стойността 

на системата, но не повече от 6 260,50 лв., а за домакинство, което 

получава енергийни помощи – 100% от стойността на системата, но не 

повече от 10 434,17 лв. 

 

В случай на техническа невъзможност за използване на акумулатори 

фотоволтаични системи до 4 kW без акумулатори ще бъдат приложени:  

❖ Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за отделно 

домакинство се предвижда да е 60% от стойността на системата, но не 

повече от 5 301,50 лв.,  

❖ За домакинство, което получава енергийни помощи – 100% от 

стойността на системата, но не повече от 8 835,83 лв. 

 

!Едно домакинство може да кандидатства само за една от двете мерки! 
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