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Преходът към чиста енергия - законодателство на ЕС

Директива (ЕС) 2018/2001 за 

насърчаване използването на енергия 

от възобновяеми източници

ВИЕ

Климатично неутрална Европа

Европейска Зелена сделка

Директива 2010/31/ЕС относно 

енергийните характеристики на 

сградите, изменена с Директива (ЕС) 

2018/844

Сграден фонд

Директива 2012/27/ЕС относно 

енергийната ефективност, изменена 

с Директива (ЕС) 2018/2002

Енергийна ефективност
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Национални 

цели

План за 

възстановяване и 

устойчивост на 

Република 

България

Дългосрочна 

национална 

стратегия за 

подпомагане 

обновяването на 

националния 

сграден фонд от 

жилищни и 

нежилищни сгради 

до 2050 г.

Интегриран 

план в 

областта на 

енергетиката 

и климата на 

Република 

България 

2021 - 2030 г.

Национални стратегически документи
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Повишаване на енергийната 

ефективност чрез развитие и 

прилагане на нови технологии 

за постигане на модерна и 

устойчива енергетика

Използване и развитие на 

енергията от ВИ, съобразно 

наличния ресурс, капацитета 

на мрежите и националните 

специфики

Защита на потребителите, чрез 

гарантиране на честни, прозрачни и 

недискриминационни условия за 

ползване на енергийни услуги

Защита на потребителите

Енергия от ВИ

Енергийна ефективност

Повишаване на 

енергийната сигурност, 

чрез устойчиво развитие 

на енергетиката

Енергийна сигурност

Енергиен пазар

Развитие на интегриран и 

конкурентен енергиен 

пазар

ИНПЕК на България – Национални приоритети

Интегриран план в областта на енергетиката и климата на Република България 2021-2030

Национални цели на България до 2030 г.:

✓ 27,09% Дял на ЕВИ в брутното КЕП

✓ 31,67% Намаляване на КЕП спрямо PRIMES 2007

✓ 15% Междусистемна свързаност

https://seea.government.bg/documents/bg_final_necp_main_bg.pdf
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Политики и мерки за обновяване на сграден фонд

Схеми за подпомагане

Замяна на неефективни уреди за 

отопление

Възобновяеми източници на 

енергия

Финансиращи програми и 

финансови инструменти

Финансиране и 

техническа подкрепа

ЕСКО услуги

Управление на потреблението 

на енергия

Енергийно ефективни 

услуги

Ред и условия за енергийно 

обследване и сертифициране

Осигуряване на квалификация, 

акредитиране, сертифициране и 

контрол на енергийните одитори  

Обследване и 

сертифициране на 

сградния фонд

Национална схема за 

задължения за ЕЕ и 

алтернативни мерки

Национална кумулативна 

цел за енергийни 

спестявания (чл. 7 от 

ДЕЕ)

Обновяване на сградния фонд

Изготвяне на програми за ЕЕ

ЕЕ като водеща при възлагане на 

обществени поръчки 

Водещата роля на 

публичните органи
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Дългосрочна национална стратегия за подпомагане обновяването на националния сграден фонд от 

жилищни и нежилищни сгради до 2050 г.

https://seea.government.bg/documents/LTRS_Bulgaria.pdf
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Дългосрочна национална стратегия - Състояние на националния 

сграден фонд

Сградите в България са строени основно в периода 1959-1987 г.

- Жилищни - 65%

- Нежилищни - 35% 

- 90% от жилищните 

сгради са еднофамилни

- - 96,6% от жилищните 

сгради и жилища са 

собственост на 

физически лица

Частна собственост -

56,62%

Държавни и общински -

29% 

Относителен дял на 

необновените

сгради към 2020 г. 

Нежилищни 

сгради

Жилищни 

сгради

Нежилищни сгради -

104 923 286 м2

Жилищни сгради - 240 

614 647 м2

Застроена 

площ
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2031-20402026-20302021-2025 2041-2050

За периода:

3 081 560 000 лв.

На година:

317 081 000 лв.

За периода:

1 585 405 000 лв.

На година:

616 312 000 лв.

За периода:

10 402 690 000 лв.

На година:

1 040 269 000 лв.

За периода:

11 726 760 000 лв.

На година:

1 172 676 000 лв.

Дългосрочна национална стратегия – Цели и необходими ресурси

2021-2030

22 203 509 m2

обновена площ
49 570 668 m2

обновена площ

55 823 015 m2

обновена площ

2041-20502031-2040

8%

18%
20%
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- Въвеждане на незадължителната обща схема на Съюза за определяне на индикатор за 

подготвеността на сградите за интелигентно управление и адаптиране на установената от ЕК 

европейска методика за изчисляването му в съответствие с националните особености. 

- Детайлизиране на концепцията за обслужване на едно гише както в областта на енергийната 

ефективност, така и за възобновяеми енергийни източници. Създаване на административен и 

технически капацитет в общински администрации за улесняване на достъпа за услугите, 

свързани с това.

Допълнителен фокус - интелигентни технологии, добре свързаните 

сгради и общности, умения и образование   

- Подкрепа на усилията на техническите учебни заведения за

разработка на модули за повишаване на професионалната

компетентност в областта на енергийната ефективност.

- Подкрепа на браншовите организации и квалификационни центрове

за създаване и провеждане на обучения на кадри в строителният

сектор, практическо и дуално обучение за повишаване на

квалификацията.
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Национални фондове, финансови механизми и инструменти

„Зелени“ 
облигации

Енергийно 
ефективни 

(„зелени“) ипотеки

Специализирани 
кредитни линии

Финансиране чрез 
сметката

Гаранционни фондове 
и механизми за 

споделяне на кредитен 
риск

Договори с гарантиран 
резултат

Револвиращи 
фондове за енергийна 

ефективност
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План за възстановяване и устойчивост на Република България
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Иновативна 
България

Справедлива 
България

Свързана 
България

Зелена 
България

25,3% от 
ресурсите по 

Плана

41,9% от 
ресурсите по 

Плана

18,3% от 
ресурсите по 

Плана

14,6% от 
ресурсите по 

Плана

Национален план за възстановяване и устойчивост

https://www.nextgeneration.bg/14
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Компонент „Нисковъглеродна икономика“ – Проекти

Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на 

жилищния сграден фонд

Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване 

на нежилищния сграден фонд

Енергийно ефективни общински системи за 

външно изкуствено осветление

Дигитална трансформация и развитие на 

информационните системи и системите реално 

време на ЕСО в условията на нисковъглеродна 

икономика

Национална инфраструктура за съхраняване на 

електрическа енергия от ВЕИ (RESTORE)

1 496,35 млн. лв.

976,4 млн. лв.

179,9 млн. лв.

611 млн. лв.

1 562,8 млн. лв.

Схема за подпомагане на пилотни проекти за 

производство на зелен водород и биогаз

Програма за финансиране на единични мерки 

за енергия от възобновяеми източници в 

еднофамилни сгради и многофамилни сгради

Схема в подкрепа на изграждането на 

минимум 1.4GW ВЕИ и батерии

Проучвателни дейности за разработване на 

пилотен проект за комбинирано производство 

на топлина и електричество от геотермални 

източници

136,9 млн. лв.

240 млн. лв.

2 006,7 млн. лв.

343,1 млн. лв.
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Процедура „Национална схема за подпомагане на домакинствата в 

областта на енергията от възобновяеми източници“
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Срокове

Срок за подаване на предложения – 6 месеца  от 

обявяване на процедурата

Срок за изпълнение на проекта – 18 месец от 

датата на влизане в сила на договора за 

финансиране с крайния получател

Два компонента

Компонент 1: Закупуване на слънчеви 

инсталации за битово горещо водоснабдяване; 

Компонент 2: Закупуване на фотоволтаични 

системи до 10 kWp, включително системи за 

съхранение на електрическа енергия. 

Допустими кандидати 

Физическо лице, обитаващо собствено

еднофамилно жилище или собствено жилище 

в многофамилна сграда. Жилището трябва да 

е основно за кандидата.

Трябва да се заменя неефективен източник на 

топлинна енергия (печка, котел, камина и др.) 

на твърдо гориво (дърва, въглища и др.)

Максимален размер на 

безвъзмездното финансиране за 

проектно предложение

Компонент 1 - до 100% от стойността на 

инсталацията, но не повече от 1 960.83 лв.;

Компонент 2 - до 70% от стойността на 

системата, но не повече от 15 000 лв.
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Програма за икономическа трансформация /НПВУ/

Финансов ресурс от ЕС по фондове
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1

2

3

ИНВЕСТИЦИИ В 

КЛИМАТИЧЕН 

НЕУТРАЛИТЕТ И 

ЦИФРОВА 

ТРАНСФОРМАЦИЯ

4.35%

РАСТЕЖ И 

ИНОВАЦИИ

54.14%

ЗЕЛЕН ПРЕХОД 

И КРЪГОВА 

ИКОНОМИКА

39.03%

ПИТ

1 349.55 

млрд. лева

Фонд „Зелен преход и кръгова икономика“ – подкрепа 

с безвъзмездни средства:

➢ Изграждане на нови ВЕИ за собствено 

потребление в комбинация с локални 

съоръжения за съхранение на енергия в 

предприятията 

Фонд „Зелен преход и кръгова икономика“ – подкрепа 

чрез финансов инструмент:

➢ Гаранционен инструмент за енергийна 

ефективност и възобновяема енергия

Източник: Министерство на иновациите и растежа

https://www.mig.government.bg/
https://www.mig.government.bg/
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Процедура „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в 

комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в 

предприятията”

Предоставяне на безвъзмездни средства за изграждане на 

ВЕИ за собствено потребление, комбинирани с локални 

съоръжения за съхранение на енергия; насърчаване 

прехода на частния сектор към екосъобразна дейност

За индивидуално предложение:

Минимален размер: 75 000 лв.

Максимален размер: 1 000 000 лв.

Максимален % на помощта: от 35% до 50%

Изграждане на нови фотоволтаични инсталации до 1 MW за 

производство на ЕВИ за собствено потребление в комбинация с 

локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии)

Микро, малки, средни предприятия, малки дружества със средна 

пазарна капитализация или дружества със средна пазарна 

капитализация, които са регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.

Целта на процедурата

Размер на 

безвъзмездното 

финансиране

Обхват

Допустими кандидати

Процедурата е с краен срок за подаване на проектни предложения 16:30 часа на 15.05.2023 г.

Условия за кандидатстване, условия за изпълнение и приложения към тях

https://www.mig.government.bg/podkrepa-za-investiczii-za-kombinirane-na-vazobnovyaemi-iztochniczi-za-elektricheska-energiya-sas-saorazheniya-za-lokalno-sahranenie/
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Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 

(ПКИП)
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ПКИП
2.93 млрд. 

лева

5

1

2

3

4

НИРД и иновации в 

предприятията 

(30,31 %)

Дигитализация в 

предприятията 

(13,95 %)

Енергийна 

ефективност в 

предприятията 

(6,97 %)

Растеж и 

конкурентоспособност

(17,54 %) 

Преход към кръгова 

икономика (31,21 %)

Основни области на подкрепа 

Финансиране: 2 932 949 724 лева 

2 402 052 615 лв. от ЕФРР

530 897 105 лв. национално съфинансиране 

Източник: Министерство на иновациите и растежа

https://www.mig.government.bg/
https://www.mig.government.bg/
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Подкрепа с финансови инструменти по ПКИП в областта на ЕЕ и зеления 

преход
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Дългови инструменти за 
кръгова икономика в 

комбинация с безвъзмездни 
средства

Целева група: МСП, малки дружества със 
средна пазарна капитализация и дружества 
със средна пазарна капитализация от 
различни сектори

Подкрепа за: 

• По-ефективно използване на ресурсите;
• Възможност за поправка, повторна 

употреба или рециклиране; 
• Подобряване управлението на 

отпадъците;
• Разработване на продукти с увеличена 

трайност
• Стимулиране на предприятията да 

ползват енергия, произведена от 
възобновяеми източници за собствено 
потребление.

Наличен ресурс: 304 млн. лв. за финансовия 
инструмент и 58.3 млн. лв. за безвъзмездното 
финансиране

Дългови инструменти за 
ЕЕ и ВИ в комбинация с 
безвъзмездни средства

Целева група: МСП и големи предприятия от 
различни сектори

Подкрепа за:

• Изпълнение на мерки за енергийна 
ефективност в предприятията въз основа 
на препоръки от енергиен одит;

• Въвеждане и сертифициране на системи 
за енергиен мениджмънт и мониторинг и 
контрол на енергопотреблението; 

• Стимулиране на предприятията да 
ползват енергия, произведена от 
възобновяеми източници за собствено 
потребление.

Наличен ресурс: 260,6 млн. лв. за финансовия 
инструмент и 48.1 млн. лв. за безвъзмездното 
финансиране

Източник: Министерство на иновациите и растежа

https://www.mig.government.bg/
https://www.mig.government.bg/
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Енергия Електричество Възобновяема енергия

Всеки Физически лица, местни 

власти, МСП

Ефективен контрол от 
физическите лица, местните 

власти, МСП

Енергийни общности Общности за ВЕ

Членство

Контрол

Ефективен контрол от 
физическите лица, местните 

власти, МСП, които се намират в 
близост до проекта

Предназначение
Основната цел е осигуряване на ползи за околната среда, 

икономически или социални ползи за общността и нейните 
членове или район 

Дейности
Производство, съхранение, продажби, споделяне, агрегиране 

на енергия или други енергийни услуги, разпределение 

Енергийни общности и общности за ВЕ
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Цветомира Кулевска

Тел: +359 2 915 40 41

E-mail: kulevska@seea.government.bg

Web: www.seea.government.bg

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!


