
Проекти в процес на изпълнение в „неядрен прозорец“  

с бенефициент Министерство на енергетиката 

 

1. Споразумение за безвъзмездна помощ № 30А “Енергийно ефективни 

мерки в обществени сгради”, на обща стойност 5.7 млн. евро финансиран със 

100% безвъзмездна помощ от МФК. 

Първият етап на проекта е за подобряване на енергийния баланс на 25 обществени 

сгради в 11 общини, чрез изпълнението на мерки за подобряване на енергийната 

ефективност. Изпълнението на проекта е в периода декември 2011 г. - октомври 

2012 г. 

През м. март 2012 г. ЕБВР одобри изпълнението на втори етап на проекта, 

включващ мерки за енергийна ефективност в 8 сгради (5 сгради на Русенския 

университет и 3 сгради на МЕ). 

Проект „Енергийна ефективност в  8 обществени сгради“  

Проектът включва енергийно ефективни мерки в 3 административни 

обществени сгради и 5 сгради на учебни заведения, на стойност 2,0 млн. евро - 

финансиран със 100% безвъзмездна помощ от МФК. 

Мерките за енергийна ефективност включват: подмяна на дограма; 

топлоизолиране на стени, подове и тавани; подмяна/модернизация на отоплителна 

инсталация; енергийно ефективна оптимизация на електрическата инсталация.  

Изпълнението на  проекта се очаква да приключи в средата на 2015 г. 

   Начало на проекта: април 2014 г. 

Проектът е в процес на изпълнение.  

 

2. Споразумение за безвъзмездна помощ No 40: Проект „Енергийна 

ефективност в обществени сгради – транш V“, на стойност 30,66 млн. евро, 

финансиран със 100% безвъзмездна помощ от МФК. Очаква се проектът да 

приключи през 2015 г. 

Проектът е разделен на 4 Лота: 

-              Лот 1: Северозападния район на планиране (36 сгради в общините 

Козлодуй, Враца, Оряхово, Монтана, Чипровци, Левски, Долни Дъбник, Кнежа, 

Плевен, Белоградчик, Видин, Априлци, Ловеч, Луковит, Троян).  

-              Лот 2: Югозападен район на планиране (над 39 сгради в общините 

София, Кюстендил, Благоевград, Ботевград, Перник, Ихтиман, Хисаря).  

-               Лот 3: Южен Централен район на планиране (49 сгради в общините 

Септември, Смолян, Кърджали, Димитровград, Марица, Златоград, Минерални бани, 



Свиленград, Перущица, Черноочене, Златоград, Съединение, Лесичово, Мадан, 

Пещера, Хасково, Любимец, Пловдив, Карлово, Момчилград, Хисаря, Ивайловград, 

Чепеларе, Пловдив, Пазарджик, Смолян 

-               Лот 4: Северен Централен, Североизточен и Югоизточен райони на 

планиране (44 сгради в общини Шумен, Тервел, Добрич, Ветрино, Търговище, 

Смядово, Вълчи дол, Дългопол, Варна, Поморие, Сливен, Карнобат, Мъглиж, 

Приморско, Елхово, Гурково, Айтос, Чирпан, Ямбол, Раднево, Сливен, Казанлък, 

Павликени, Горна Оряховица, Лясковец, Исперих, Алфатар, Русе, Трявна, Габрово).  

Включени са дейности по замяна на прозорци, изолация на външни стени, 

покрив, реконструкция на котелна и отоплителна инсталация, рехабилитация на 

осветлението. Изпълнението на проекта включва мерки за енергийна ефективност в 

171 обществени сгради, а именно:  

- 50 лечебни и здравни заведения  

- 46 учебни заведения  

- 51 детски градини  

- 16 административни сгради  

- 5 други (читалища, домове на културата)  

Към м. декември 2014 г. напълно са завършени енергийноефективните 

мерки в 145 обществени сгради. 

Начало на проекта: юни 2013 г.  

Проектът е в процес на изпълнение.  

 

3. Споразумение за безвъзмездна помощ No 45: Проект 

„Реконструкция на общинско улично осветление“, на стойност 10,655 млн. 

евро и е финансиран със 100% безвъзмездна помощ от МФК. Очаква се проектът да 

приключи през 2015 г.  

Проектът е разделен 3 Лота:  

Лот 1: Рехабилитация на улично осветление в Столична Община.  

Лот 2: Рехабилитация на улично осветление в общините Черноочене, 

Кърджали, Дупница, Стара Загора, Баните, Карлово, Чепеларе.  

Лот 3: Рехабилитация на улично осветление в общините Севлиево, Габрово, 

Варна, Бургас, Горна Оряховица, Добрич.  

Начало на проекта: март 2014 г.  

Проектът е в процес на изпълнение. 

 



4. Меморандум за безвъзмездна помощ № 34 между МЕ и ЕБВР: 

Техническа помощ за отваряне пазара за частни ESCO дружества – 

Подпомагане осъществяването на проекти 

Проектът се фокусира върху сгради от публичния сектор, като училища, 

административни сгради, болници и улично осветление, където има значителен 

потенциал за енергоспестяване, при условие, че се спазва висок стандарт на 

проектиране и инвестиране. Като се има предвид, че много енергоспестяващи 

инвестиции могат да бъдат изплатени чрез спестявания от бъдещи енергийни сметки, 

целта на проекта е да се осигури подкрепа при бъдещото развитие на договори за 

енергоспестяване с гарантирани резултати (ESCO) в България, да се подпомогне 

разработването и изпълнението на подходящи за банково финансиране търговски 

договорености и бизнес модели и да се насърчи отварянето на пазара за частните 

ESCO дружества. 

Целите на проекта са: 

- да се разработят, структурират и изпълнят до 10 пилотни програми 

/Общини/, в основата на които са залегнали проекти за договори за 

енергоспестяване с гарантиран резултат, които да послужат като модел и 

впоследствие да бъдат повторени и в други български градове;  

- да се предостави подкрепа и обучение на най-малко още 20 Общини и 

ключови заинтересовани страни в областта на подготовката и провеждането на 

търгове за договори за енергоспестяване с гарантиран резултат, сключването на 

договорите, мониторинга, изпълнението и осъществяването на проектите и др.;  

- да се подпомогне разработването на допълнителна регулаторна рамка, която 

да позволява по-гъвкаво използване на договорите за енергоспестяване с 

гарантиран резултат в България. 

Начало на проекта: март 2010 г.  

Проектът е в процес на изпълнение. 

5. Споразумение за безвъзмездна помощ No 53: Мерки за енергийна 

ефективност при крайните потребители на природен газ“ (DESIREE), с краен 

получател на помощта домакинствата в България   

 В края на 2013 г. е подписано Споразумение за безвъзмездна помощ на 

стойност 10.5 млн. евро от МФК. Целта на проекта е стимулиране на битовата 

газификация, чрез подпомагане на първоначалната инвестиция на около 10 000 

домакинства за присъединяване към съществуващата газоразпределителна мрежа - 

10 млн. евро ще бъдат предоставени на крайните бенефициенти под формата на 

твърда сума от 1000 евро на домакинство за инсталации с високо ефективни 



бойлери и котли и 1200 евро на домакинство за инсталации с кондензационни 

бойлери. 

Начало на проекта: март 2013 г.  

Проектът е в процес на изпълнение. 

6. Споразумение за безвъзмездна помощ No 56: Фонд за енергийна 

ефективност и възобновяеми източници (ФЕЕВИ) 

На 17.01.2014 г. е подписано Грантово споразумение № 056 между МИЕ и 

ЕБВР, на стойност 5,0 млн. евро – за предоставяне на финансова подкрепа на 

Фонда за енергийна ефективност и възобновяеми източници (ФЕЕВИ). За 

подпомагане на общините в прилагането на мерки в публичните сгради за 

намаляване на енергийните им разходи. Местните власти ще могат да финансират и 

изпълняват енергийно ефективни мерки, които да бъдат изплатени чрез бъдещите 

енергийни спестявания. 

Начало на проекта: март 2013 г. 

Проектът е в процес на изпълнение. 

  



КРЕДИТНИ ЛИНИИ с подкрепа от МФК:  

1. Меморандум за безвъзмездна помощ № 010A - Кредитна линия на 

Европейската Инвестиционна Банка (ЕИБ) за енергийна ефективност в 

България.  Кредитната линия се администрира от ЕИБ. Обща стойност на 

отпуснатия кредитен ресурс по кредитната линия: 10 млн. евро от ЕИБ. 

Финансиране от МФК: 3.2 млн. евро 

Декември 2006 г. е подписан Меморандум за създаване на Кредитна линия на 

ЕИБ за финансиране на проекти за ЕЕ и ВЕИ с ползватели общини и други 

ползватели в обществения или частния сектор. Кредитната линия се администрира 

от ЕИБ, като финансирането се осигурява чрез безвъзмездни средства от МФК в 

размер на 3.2 млн. евро и кредитен ресурс от ЕИБ в размер на 10 млн. евро. 

Кредитите ще се предоставят на бенефициентите чрез български банки, сключили 

договори с ЕИБ. ЕИБ  е сключила договор с италианската фирма MWH за изпълнение 

на Консултантски услуги на Независим Енергиен Експерт. Кредитната линия се 

администрира от ЕИБ, като финансирането се предоставя на заемополучателите чрез 

4 български банки – Банка ДСК, Уникредит Булбанк, ОББ, Райфайзен банк.  

Допустими бенефициенти са представители на публичният и частният сектор.   

Начало на Кредитната линия: май 2005 г. 

Край на кредитната линия: декември 2016 г. 

 

2. Меморандум за безвъзмездна помощ № 009B - Кредитна линия за проекти 

за енергийна ефективност в жилищни сгради. Кредитната линия се 

администрира от ЕБВР.  Обща стойност на отпуснатия кредитен ресурс по кредитната 

линия: 50 млн. евро от ЕБВР. Финансиране от МФК: 24.6 млн. евро 

Кредитната линия е създадена с 14,6 млн. евро безвъзмездна помощ от МФК и 

50 млн. евро кредит, предоставен от ЕБВР, за осъществяване на енергоефективни 

мерки в жилищни сгради, с бенефициенти физически лица и домакинства.  

Финансирането се предоставя на заемополучателите чрез 6 български банки – 

Българска пощенска банка, Банка ДСК, Уникредит Булбанк, ОББ, ПроКредит банк, 

Райфайзен банк.  

Начало на Кредитната линия: май 2005 г. 

Край на Кредитната линия: декември 2019 г. 


