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София, 23 януари, 2023 г. 

изх. № 3403/23.01.2023 

 

До 

Росен Христов, 

Служебен министър на енергетиката 

Адрес: гр. София, ул. „Триадица“ 8 

Е-mail: e-energy@me.government.bg 

 

 

Относно: Становище във връзка с публикуваните за обществено обсъждане 

„Условия за кандидатстване за получаване на безвъзмездни средства по процедура 

чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели по 

BG-RRP-4 „Национална схема за подпомагане на домакинствата в областта на 

енергията от възобновяеми източници““ 

 

Уважаеми г-н Христов, 

 

От името WWF България се обръщаме към във връзка с публикуваната схема за 
подпомагане на домакинствата в областта на енергията от възобновяеми източници, с 
едномесечен срок за обществено обсъждане до 23 януари 2023 г. 
 
Насърчаване на модернизирането на отоплителните системи е важна част от мерките 

за изпълнение на дългосрочната цел за въглеродна неутралност.  

Въпреки силната ни подкрепа към въвеждането на схемата и усилията на правителството 
за увеличаване на енергия от ВЕИ като дял от крайното потребление, бихме искали да 
изразим притесненията си относно начина, по който ще се прилага тази схема, и да 
отправим предложения за по-нататъшно уточнение и изменение в условията за 
кандидатстване, за следващите фази на схемата, както следва: 
  
Проблем № 1: Предложените насоки по компонент 2 предполагат 30% собствено 
финансиране на инвестицията в оборудването чрез средства на Кандидатите, като 
държавната подкрепа не надвишава 15 000 лв. Това може да изкриви критериите и 
процеса на подбор на кандидати, като не става ясно на какъв принцип администраторите 
на програмата ще допускат кандидатите, и дали няма да дадат приоритет на тези, при 
които размерът на собствената инвестиция е по-голяма, и ще имат по-голям принос към 
частния финансов ресурс, възлизащ на 20.16 млн. лв. за цялата схема. По този начин се 
пренебрегва целта на реформите свързани с инвестициите в сградния фонд, а именно - 
създаване на достъпен и устойчив модел за финансово обезпечаване на мерките за 
подмяна на отоплителните системи и оборудване в тяхната всеобхватност. 
 

Препоръка 1: Определяне на ясни правила за подбора на кандидати, така че 
да не се дискриминират кандидати с по-малка инвестиция, които отговарят на 
изискванията.  
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Проблем № 2: Делът на слънчевите инсталации за БГВ е прекалено малък, като 
държавата ще инвестира едва 12.8 млн.лв. от общата сума от 80 млн.лв. Предвид 
факта, че все още няма фондове за домакинствата, в тези системи към момента могат да 
се инвестират единствено домакинства с разполагаем ресурс, което ще изолира ниско 
доходните и енергийно бедните домакинства от тази мярка. Затова считаме, че в момент, 
в който все още не е приета дефиницията за енергийна бедност, и разработени фондове 
за подкрепата на тези домакинства, този ресурс трудно ще достигне до ниско доходните 
групи от обществото. Неговото по-ефективно приложение за директно намаляване на 
енергийното потребление, ще е само при увеличение на дела на финансите за 
нискоразходни мерки (компонент 1), което ще достигне до по-голям брой потребители.  
 

Препоръка №2: Увеличение на дела на финансирането за Компонент 1: 

Закупуване на слънчеви инсталации за БГВ на 50% от общия държавен 

разход, или 30 млн. лв. 

 

Препоръка №3: Заделяне на определен ресурс (20 млн. лв.) само за енергийно 

бедни домакинства в следващите фази.  

 
Проблем №3: Схемата се прилага без да е разработена визия и регионален план за 
подмяна на отоплителните инсталации с ефективни и икономически достъпни на база 
на ВЕИ. По този начин е възможно да се приоритизират повече проекти в дадена община, 
и да се обхванат по-малък брой общини или да има неравномерно разпределение на 
държавния ресурс.  
 

Препоръка №4: За следващите фази на схемата и остатъка от 160 млн. лв. да се 

се гарантира минимален ресурс за всяка област, в синхрон с 

декарбонизационни планове за домакинствата като се приложи карта за 

енергийна бедност след приемане на дефиницията, на базата на която да се 

определят квоти за всяка област, община.   Важно е да се задели и специален 

компонент за енергийно бедни потребители на газ и дърва за огрев.   

 
Проблем № 4: Приложението на мярката в многофамилни сгради е ограничено, 

поради неяснотата относно техническите възможности за ползване от отделни 

домакинства. Същевременно липсва и ясно разпределение на ресурса за многофамилни 

и еднофамилни къщи.  

 

Препоръка № 5:  Националните схеми за финансиране следва да бъдат допълнени 

от подходящи схеми за по-добра информация и техническа и административна 

помощ с препоръки насочени към Сдруженията за етажна собственост.  

 

Препоръка № 6: Въвеждане на отделни квоти на финансиране за еднофамилни и 

многофамилни сгради в следващите фази на схемата. 
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Проблем № 5: Сложен процес на кандидатстване 
 
Към момента кандидатстването е централизирано и електронно, което би   
възпрепятствало много от кандидатите, които не са запознати с онлайн платформата. 
   
 

Препоръка 7: Включване на възможност за кандидатстване с документи на 
хартиен носител. Това може да бъде направено, в съдействие с общинските 
администрации и да позволи по-лесен и достъпен процес на кандидатстване.  

 
Проблем №6: Ненанасяне на значителни вреди – не се предоставя метод за 
проследяване на етап изпълнение на проектите:  
 

Препоръка 8: Общината да изчислява спестените емисии при изпълнение на 
проектите, да се добави във файла и да се предложи методология за изчислението.   

 
Домакинствата са защитени потребители според RePowerEU и те следва последни да 
понесат тежестта от повишаване на цените на енергийните ресурси и свързаните с това 
последствия.  Затова и повече акцент на обхващане на енергийно бедните домакинства 
също и по видове отопление би спомогнал до по-широко възприемане на схемата и 
активност на гражданите.   
 
При необходимост сме готови да предоставим допълнителна информация по темата и 
конструктивно да подкрепим процеса по създаване на декарбонизационни планове за 
домакинствата.   
 

Лице за контакт: Апостол Дянков, Ръководител програма „Климат и Енергия“, WWF 

България, тел. +359 886 745 777, ел.поща: adyankov@wwf.bg. 

 

 

С уважение: 

 

Веселина Кавръкова 

Изпълнителен директор 

WWF България 

 

 
 


