
 
 

ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ  

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 

 

1. За домакинства /собственици на еднофамилни сгради и многофамилни сгради, 

които не са свързани към топлопреносни и газопреносни мрежи/ 

 

➢ Програма за 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. 

 

Проектът предвижда финансирането на два вида мерки за възобновяема енергия в 

домакинствата: 

➢ 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.; 

➢ Изграждане на фотоволтаични системи до 4 kW с акумулатори (с допълване на 

енергия от мрежата) 

Максималният размер на безвъзмездното финансиране на отделно домакинство се 

предвижда да е 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. В този частен случай 

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., а за 

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

повече от 8 835,83 лв. 

 

Инсталираните машини и съоръжения трябва да бъдат нови – „втора ръка“ не са допустими 

за финансиране. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2. За бизнеса 
 

Фонд 1 – Растеж и иновации 

 

Направление 1 - Възстановяване и растеж 

 

➢ Гаранционен инструмент за растеж - за МСП (ресурс: 146 687 250 лв.); от 3-то 

тримесечие на 2022 г. 

Портфейлни гаранции за малкия и среден бизнес при получаване на кредитно 

финансиране за бързо възстановяване на дейността им отпреди COVID-19 кризата и 

създаване на възможности за последващо разширяване на бизнеса с цел постигане на 

растеж и устойчиво развитие. Гаранционният инструмент ще бъде насочен към МСП и 

малки дружества със средна пазарна капитализация и е предвидено да обхваща 

широка гама от финансови продукти (напр. оборотни средства, включително 

револвиращи кредитни линии, инвестиционни заеми, лизинг).  

 

➢ Дялови инструменти за растеж (Growth & Impact Pillar) – за МСП (ресурс: 146 

687 250 лв.); 3-то тримесечие на 2022 г. 

Дяловите инструменти за растеж ще бъдат насочени към МСП, малки дружества със средна 

пазарна капитализация (Small Mid-Caps)1 и дружества със средна пазарна капитализация 

(Mid-Caps)2. Предвидено е изпълнението на мярката да бъде осъществено чрез инвестиране 

във фондове за рисков капитал, фондове за растеж, мецанин фондове, фондове за 

изкупуване и за частен дълг. Екипите, управляващи фондовете, а и самите фондове, могат 

да бъдат базирани навсякъде в Европа, като изискването от страна на Инструмента за 

възстановяване и устойчивост за финансиране е стратегията им да покрива частично или 

основно България, така че размерът на инвестицията във фонда, направена от Инструмента 

за възстановяване и устойчивост, да бъде инвестирана в компании, регистрирани или 

опериращи в България.   

➢ Tехнологична модернизация чрез безвъзмездно финансиране на конкурентен 

подбор – за МСП от приоритетни сектори съгласно НСНМСП 2021-2027 (ресурс: 

260 000 000 лв.); от 4-то тримесечие на 2022 г. 

Предприятията ще получат подкрепа за закупуване на ново технологично оборудване с 

акцент върху дигитализацията на производствените процеси, за да постигнат пазарно 

предимство, продуктова персонализация, гъвкавост, ефективност и оригиналност за 

разширяване или диверсификация на своето производство: 

- Физически капитал (закупване на машини, съоръжения и оборудване, 

представляващи дълготрайни материални активи) 

- Технология (разходи за придобиване на НМДА (закупуване на специализиран 

софтуер, представляващ дълготраен нематериален актив)   

 
1 Компании, които по финансови показатели са МСП, но средно списъчният брой на персонала им е до 1 000 

служители.  
2 Компании, които по финансови показатели са МСП, но средно списъчният брой на персонала им е до 3 000 

служители. 



 
Максимален интензитет на помощта - 50% и максимален размер на помощта 391 166 лева 

/регионална или минимална помощ/. Предвижда се максимален размер на помощта за 

индивидуален проект в зависимост от  категорията на предприятието-кандидат: до 391 166 

лева за малки дружества със средна пазарна капитализация и средни предприятия, до 

300 000 лева за малки предприятия и до 200 000 лева за микро предприятия.  

 

➢ Ваучерна схема за ИКТ решения и киберсигурност в МСП – за МСП от всички 

сектори извън приоритетните съгласно НСНМСП 2021-2027 (ресурс: 30 600 000 

лв.); от 1-во тримесечие на 2023 г. 

Мярката е насочена към предприятия от всички сектори /с изключение на сектор А 

Селско, горско и рибно стопанство, сектор В Добивна промишленост, сектор F 

Строителство, сектори Образование и Социална дейност/ и цели по бърз и ефективен начин 

да се подпомогне достъпа им до информационни и комуникационни технологии и услуги. 

Предвидено е механизмът на изпълнение да е под формата на ваучери, насочени към 

внедряване на цифрови технологии в предприятията, постигайки първо ниво 

„Компютризация“ и второ ниво „Свързаност“ на дигитализация на МСП.  

Обхватът на ваучерите ще включва подкрепа за дейности като предоставяне на 

услуги за ИКТ дигитален маркетинг, уеб-базирани ИКТ услуги за платформи, 

уебсайтове, мобилни приложения и др., придобиване на софтуер за оптимизиране на 

управленски, производствени и логистични процеси, въвеждане на мерки за 

осигуряване на информационна и киберсигурност като важен елемент от процеса на 

дигитализация на предприятията. Важен елемент към всички ИКТ ваучери е 

предоставянето на консултантски услуги за формиране на умения за работа и прилагане на 

съвременни ИКТ чрез обучение на служители на получателите на ваучерите.  

Допустими разходи: /Предвижда се не повече от 40% от помощта да се предоставя за 

дълготрайни материални активи (физически капитал) и 60% за услуги и софтуер (труд и 

технология)/ 

- Физически капитал (закупуване на компютри, хардуер) 

- Труд (разходи за ИКТ дигитален маркетинг, уеб-базирани ИКТ услуги за платформи, 

уебсайтове, мобилни приложения и др. подобни) 

- Технология (разходи за придобиване на НМДА – софтуер за оптимизиране на 

управленски, производствени и логистични процеси, информационна и кибер сигурност и 

др.) 

Стойност на един ваучер от до 30 000 лв., 100 % безвъзмездна помощ /минимална 

помощ/. 

 

Направление 2 – Иновации 

 

Целта на направлението е да повиши иновационния капацитет на предприятията. Основно 

фокусът ще бъде съобразен с направленията на ИСИС и насочен към следните 

сектори: ИКТ, индустриална автоматизация, изкуствен интелект, роботика, 

блокчейн, финтех, науки за живота, киберсигурност, квантови технологии, интернет 

на нещата, облачни изчисления, чисти и устойчиви технологии и ИКТ за социално 

въздействие, биотехнологии. Този финансов инструмент ще предвиди създаването на tech 

transfer / venture build компонент, които могат да бъдат реализирани самостоятелно в самите 



 
структури на изпълнителя на инструмента или в партньорство с подходящи организации, 

като ще се търсят и насърчават партньорства с университети. 

 

➢ Дялови инструменти за иновации – за МСП (ресурс: 146 687 250 лв.); 1-во 

тримесечие на 2023 г. 

 

Предвидено е изпълнението на направлението да бъде осъществено чрез дялово 

финансиране (Innovation pillar) чрез инвестирането във фондове за рисков капитал, 

фондове за технологичен трансфер, фондове за начално финансиране и за социално 

въздействие.  

 

Фонд 2 – Зелен преход и кръгова икономика 

 

Направление 1: Декарбонизация чрез инвестиции във възобновяема енергия и 

енергийна ефективност  

 

Основната цел на направлението е да подпомогне прехода към климатична неутралност 

чрез подобряване на енергийната ефективност и енергийна независимост на ниво 

предприятие. 

 

➢ „Подкрепа за инвестиции за комбиниране на възобновяеми източници за 

електрическа енергия със съоръжения за локално съхранение“ – за МСП 

(ресурс: 200 000 000 лв.), 3-то тримесечие на 2023 г. 

Ще се допускат дейности, свързани с придобиване на активи за 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)  

- Физически капитал (закупване на машини и съоръжения)  

- Труд (разходи за трудови възнаграждения, консултантски услуги)  

- Технология (разходи за придобиване на НМДА – патенти, софтуер)  

Предвижда се капацитетът на инсталираната мощност на индивидуален проект да не 

надвишава 1 MW. Предвид времевия хоризонт на Плана за възстановяване и устойчивост, 

може да се очаква кандидатите да бъдат компании, които въвеждат съоръжения за 

производство на ВЕИ за собствено потребление с неравен и периодичен режим на 

производство на електроенергия (слънчева фотоволтаична енергия, вятър и др.) като 

се има предвид, че такива проекти имат конкурентно предимство по отношение на 

инвестициите, насочени към продажби на пазара на електроенергия на едро. 

От схемата са изключени акумулатори за съхранение на електроенергия за превозни 

средства (електромобили и др.), които се предвижда да бъдат подкрепени по други проекти. 

Насоченост на подкрепата: МСП, 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. 

Безвъзмездна помощ 50% (по режим: Инвестиционни помощи за насърчаване на 



 
енергията от възобновяеми източници или минимална помощ) 

В случай на заявени разходи за ограничени СМР, консултантски услуги или разходи за 

недълготрайни активи, същите ще бъдат допустими единствено под режим de minimis.  

По направлението не са предвидени дейности/разходи, свързани с НИРД. 

 

Направление 2: Преход към кръгова икономика   

- Проекти, свързани с технология за преработка на отпадъци като ресурс за индустрия,  

например компост, текстил, полимерни и каучукови отпадъци, електроуреди и др. 

излизащи от употреба източници на ресурси.  

- Дейности, свързани с ограничаване на пластмасовите опаковки и внедряване на 

технологии за разработване и употреба на биоразградими опаковки. 

- Дейности, свързани с преход към биоикономика: ползване на естествени и 

възобновяеми биоресурси вместо синтетични суровини в производството с цел 

намаляване на отпадъчния отпечатък върху природните ресурси, в това число 

дейности по преработка на етерични масла и масла от растения в лекарства, 

хранителни добавки и др.; интелигентно използване на ресурсите от биомаса и 

биоразградими отпадъци за нови продукти, горива и биоенергия; заместване на 

материали на фосилна основа с такива на биологична основа, рециклируеми и 

морски биоразградими; методи за биорегенерация в съответните вериги за създаване 

на стойност. Не е допустимо финансиране на производители на биоресурси като 

етерични масленодайни растения, дървесина и т.н. 

- Приоритизиране на използването на вторични суровини с местен произход. 

Подкрепа за преориентиране към къси вериги на доставки, включително в 

хранителната индустрия. 

- Разработване и тестване на безотпадни технологични решения за третиране и 

оползотворяване на индустриални отпадъци за извличане на полезни 

вещества/елементи. С цел намаляване добива на полезни изкопаеми и намаляване 

въглеродните емисии, които биха се генерирали при тяхната преработка.  

- Дейности, свързани с подобряване качеството на продуктите и тяхната устойчивост, 

в това число подпомагане на предприятията за въвеждане на екологични стандарти 

спрямо входящи материални потоци, схеми за намаляване на химичните 

консерванти в храните, премахване на опасни вещества, удължаване на живота на 

продуктите. 

- Подобрения в информираността на крайния потребител за веригата на производство, 

в това число етикетиране с ключови характеристики - CO2, вложен в 

производството, използвана вода, наличие на биобазирани продукти и др.  

 

➢ Реализиране на грантова схема за мерки в областта на кръговата икономика на 

ниво предприятие, вкл. мерки за индустриална симбиоза между предприятията 

– за МСП и големи предприятия (ресурс: 180 000 000 лв.); 2-ро тримесечие на 2023 

г. 

Насоченост на подкрепата: МСП и големи предприятия от сектор C “Преработваща 

промишленост“, вкл. партньорство между тях за целите на постигане на промишлена 

симбиоза. 

Допустими разходи: закупуване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи 

дълготрайни материални активи, разходи за придобиване на НМДА – специализиран 



 
софтуер и компютърни приложения, разходи за консултантски услуги от инженерно-

технически характер, изготвяне на анализ за ресурсната ефективност на предприятието и 

възможните решения за подобряването ѝ.  

 

Интензитетът на помощта - до 50% за МСП и до 30 % за големи предприятия. 

Предвижда се 20% от средствата по ПВУ да бъдат разпределени към големи 

предприятия. Определен е и максимален размер на помощта за индивидуален проект 

в зависимост от  категорията на предприятието-кандидат: до 1 000 000 000 лева за 

големи предприятия, до 750 000 лева за средни предприятия, до 550 000 лева за малки 

предприятия и до 350 000 лева за микро предприятия.  

В случай на заявени разходи за консултантски услуги от инженерно-технически характер, 

изготвяне на анализ за ресурсната ефективност и въглеродната интензивност на 

предприятието и възможните решения за подобряването им, същите ще бъдат допустими 

под режим de minimis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


