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Стълб. 2: Зелена България 

 

Компонент 1: „Нисковъглеродна икономика“ 

 

 

Програма за финансиране на единични мерки  

за енергия от възобновяеми източници (ЕВИ) в еднофамилни сгради и 

многофамилни сгради 

 

 

I.Бенефициенти: 

Министерство на енергетиката е управляващ орган. 

Само домакинства  са допустими бенефициенти. 

Краен бенефициент (ползвател) на помощта ще бъдат български домакинства –

максимално 9 500 домакинства, от които 4 000 получаващи енергийни помощи. 

МЕ сключва договорите с участващите в схемата общини, чрез които ще се 

отпускат средствата към домакинствата.  

 

II.Допустими дейности: 

Финансиране на два вида мерки за възобновяема енергия в домакинствата: 

1.Мярка 1: Изграждане на слънчеви системи за БГВ: Максималният размер 

на безвъзмездното финансиране на отделно домакинство се предвижда да е 100% от 

стойността на системата, но не повече от 1 960.83 лв.; 

 

2. Мярка 2: Изграждане на фотоволтаични системи до 10 kW с акумулатори 

(с допълване на енергия от мрежата): Максималният размер на безвъзмездното 

финансиране на отделно домакинство се предвижда да е до 70% от стойността на 

системата, но не повече от 15 000 лв. Енергийно бедни домакинства, могат да 

кандидатстват за безвъзмездното финансиране до 100% от стойността на 

системата, но не повече от 15 000 лв. 

В случай на техническа възможност за използване на акумулатори домакинствата 

могат да ги включат в проекта за фотоволтаична система, доколкото не се надхвърля 

горните финансови ограничения. 

Домакинствата могат да инсталират фотоволтаични инсталации, чиято мощност 

надхвърля 10 KW и стойност от 15 000 лв, но безвъзмездното финансиране е ограничено 

до 15 000 лв. 

Инсталираните машини и съоръжения трябва да бъдат нови и със техническа 

сертификация за употреба в Европейския съюз. Системи, които са не са нови не са 

допустими за финансиране. 

Домакинствата са отговорни за планиране, проектиране, закупуване, доставка, 

инсталиране, опериране и поддръжка на фотоволтаичните инсталации.  
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Инсталацията трябва да е проектирана и изпълнена така, че да задоволява собствените 

нужди на домакинството, а при остатък на електроенергия – след промяна на 

нормативната рамка, да се отдава в енергоразпределителната мрежа.  

Инсталациите могат да бъдат разположени както върху жилищните имоти, така и върху 

прилежащите им помощни постройки, като гаражи, летни кухни, навеси и др.  

След приемане на инсталацията и въвеждането и в експлоатация в енергийната система, 

домакинствата подават заявление за възстановяване на разходите.  

 

Териториален обхват:  

Бенефициенти  - енергийно бедни домакинства от 21 български общини с нарушено 

качество на атмосферния въздух (КАВ) (Асеновград, Благоевград, Бургас, 

Димитровград, Горна Оряховица, Хасково, Кърджали, Ловеч, Монтана, Несебър, 

Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Шумен, Смолян, София, Велико 

Търново, Видин и Враца) не могат да кандидатстват по текущия проект.  

Домакинствата, които не са енергийно бедни от тези 21 български общини, могат да 

кандидатстват по този  проект.  

 

III. Бюджет: 

1.Общ бюджет: 
 

Общ бюджет, в лв. с 

ДДС 

Общ бюджет, в лв. без 

ДДС 

Финансиране от 

МВУ, в лв. без ДДС 

239 994 852 199 995 710 139 996 708 

 
  

Общата сума на ДДС е 39 999 142 лв., която ще се покрие чрез самофинансиране от 

бенефициентите. Сумата на ДДС за домакинствата, които получават енергийни помощи, 

ще се покрива от републиканския бюджет. 

 

   2. Разпределение на бюджета, според типа разход: 
 

Физически капитал (закупване на машини и съоръжения) – 100%. 

 

 

IV. Времеви график за изпълнение: 2022-2026 г. 

 

V. Механизъм за изпълнение: 

Министерството на енергетиката е управляващ орган. 

Общинските администрации са допустими бенефициенти. 

Краен бенефициент (ползвател) на помощта ще бъдат български домакинства –60 580 

домакинства, от които 15 145 получаващи енергийни помощи. 

Министерството на енергетиката ще сключва договори с общините бенефициенти, 

които разпределят финансовия ресурса на своята територия.  
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Договорените финансови ресурси ще бъдат разпределени между общинските 

администрации, които не са със занижено качество на въздуха, съгласно 

определени установени критерии. След това общините ще идентифицират 

крайните бенефициенти (домакинства) на общинско ниво. Разпределението ще се 

извърши по следния график – 14% до 30.06.2022 г. и още 56% до 31.12.2022 г., което 

представлява общо 70% от финансовите ресурси. 

Напредъкът във финансирането на домакинствата в общините ще бъде преразгледан до 

второто тримесечие на 2023 г., след което останалите 30% от финансовите ресурси ще 

бъдат преразпределени между общинските администрации до края на 2023 г. 

 


