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Преработеният План за възстановяване и устойчивост на България 
 
В отговор на коментарите на Европейската Комисия, редица проекти в 
Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) бяха 
преработени. 
Преработените проекти са в Компоненти Интелигентна индустрия, 
Нисковъглеродна икономика, Дигитална свързаност, Транспортна 
свързаност и Здравеопазване. 
 
В Компонент „Интелигентна индустрия“ е представена Програма за 
икономическа трансформация, която цели ефективна подкрепа за 
развитието на българските малки и средни предприятия (МСП), 
ефективност на производството и предлаганите услуги, както и 
конкурентоспособност на предприятията, достъпа до пазари, необходима 
подкрепа за стимулиране на частните инвестиции посредством 
безвъзмездни средства и финансови инструменти, преодоляване на 
ниското ниво на дигитализация на предприятията и ниското ниво на 
производителността на ресурсите. 
Основна цел на Програмата за икономическа трансформация е 
предоставяне на целева подкрепа под формата на безвъзмездни средства 
и финансови инструменти за бързо възстановяване и растеж на 
българските предприятия в основните проблемни области, които 
възпрепятстват тяхната конкурентоспособност и забавят 
трансформацията към дигитална, ниско въглеродна и ресурсно 
ефективна икономика. 
Програмата се състои от три фонда: 
 Фонд 1 – Растеж и иновации, който се състои се от Направление 1 – 
Възстановяване и растеж, и Направление II – Иновации. Индикативният 
финансов ресурс, вкл. източници на финансиране (ДБ, европейско 
финансиране, частно финансиране, МФИ)-е  1 556 444 252 лв.  
 Фонд 2 – Зелен преход и кръгова икономика, е с индикативен 
финансов ресурс в размер на 1 346 749 000 лв. Фондът включва две 
направления. Направление 1 - Декарбонизация чрез инвестиции във 
възобновяема енергия и енергийна ефективност - се основава на два 
основни механизма на подкрепа: Грантова схема за инвестиции за 
комбиниране на възобновяеми източници за електрическа енергия за 
собствено потребление със съоръжения за локално съхранение, и 
Гаранционен  финансов инструмент за енергийна ефективност и 
възобновяема енергия. Направление 2 - Преход към кръгова икономика -
представлява конкурентна процедура за предоставяне на безвъзмездна 
помощ. 
 Фонд 3 – Инвестиции в климатичен неутралитет и цифрова 
трансформация, е с индикативен финансов ресурс от 117 349 800 лв.  
Бенефициент е Министерство на иновациите и растежа (МИР), Главна 
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дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“. 

 

В Компонент „Нисковъглеродна икономика“ са представени три проекта: 

Проект Национална инфраструктура за съхранение на електрическа 
енергия от ВЕИ (абревиатура: RESTORE) цели да отговори на 
амбициозните цели на Зелената сделка и предвижда закупуване, 
инсталиране и въвеждане в експлоатация на национална инфраструктура 
от съоръжения за съхранение на електрическа енергия с общ заряден 
енергиен капацитет от 6000 MWh. Съоръженията, състоящи се от 
акумулатори, инвертори, трансформатори, силова 
електроника/интелигентни електронни устройства и управляваща 
автоматика, ще бъдат стратегически разпределени равномерно на 
територията на България, разположени в близост до инсталираните и 
предстоящите да бъдат разгърнати възобновяеми генериращи мощности. 

Основните дейности по проекта включват: регистриране на проектна 
компания от страна на Министерство на енергетиката която да изпълни 
инвестицията и участва в опериране на съоръженията за съхранение; 
разработване на предложения за изменение и допълнение в Закона за 
енергетиката и подзаконовите нормативни актове по прилагането му във 
връзка с регламентиране на дейностите по изграждане, присъединяване 
и експлоатация на съоръженията за съхранение на електрическа енергия, 
съвместно с КЕВР; определяне, съвместно с националния преносен 
оператор и операторите на електроразпределителни мрежи на най-
подходящите терени за изграждане на съоръженията за съхранение, 
позволяващи бързо присъединяване към 
електропреносната/електроразпределителните мрежи ; провеждане на 
процедура за доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на 
съоръженията за съхранение, както и поддръжка и утилизация на 
батериите; присъединяване на съоръженията за съхранение към 
националната преносна система или разпределителни мрежи; 
предоставяне на производителите на електроенергия от ВЕИ на 
възможност за съхранение на произведената от тях енергия и съответно 
нейната реализация при най-подходящите пазарни условия – смарт 
договориране на използване на капацитета.  

Бенефициент е Министерство на енергетиката чрез новоучредена 
проектна компания. Проектът ще се осъществи в периода 2022 – юни 2026 
година. 

Индикативната стойност за реализация на инвестицията е в размер на                                              
1 562 815 420 лв. без ДДС. Очакваното европейско финансиране със 
средства от Инструмента за възстановяване и устойчивост е в размер на 
100% . Проектът ще се реализира чрез процедури за възлагане на 
договори за доставка и изпълнение.  

Към момента в Р България не са изпълнявани проекти със сходен 
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предмет и обхват. Проектът ще допринесе съществено за 
осъществяването на реформите по пътя на декарбонизация и намаление 
на емисиите парникови газове в енергийния сектор, за 
експлоатационната сигурност, наблюдаемост и адаптивност на ЕЕС, 
както и за пълноценното участие на ВЕИ на енергийния и балансиращия 
пазар, включително чрез предоставяне на услуги за гъвкавост и 
допълнителни услуги. 

Вторият от проектите в компонент „Нисковъглеродна икономика“ - 
Supporting scheme for the deployment of a minimum of 1.4GW RES with 
storage in Bulgaria, е с бенефициент Министерство на енергетиката и с 
индикативен финансов ресурс от грантово финансиране по механизма за 
възстановяване и устойчивосът в размер на 342 000 000 евро (33%) и 
частно финансиране – 684 000 000 евро (67%). 

Очакваните ефекти от реализиране на проекта са: Намаляване на 
годишните въглеродни емисии от сектора за производство на 
електроенергия – 758 тона CO2 всяка година за експлоатационния живот 
на инсталациите; Увеличаване на скоростта на производство на 
електроенергия от възобновяеми енергийни източници и интегриране на 
по-висок дял на възобновяемите енергийни източници в мрежата с 
помощта на съхранение; Очакваното производство на минимум 1499MWh 
годишно; Осигурена сигурност и стабилност на електроенергийната 
система – 1710MWh балансиращ капацитет годишно за експлоатационния 
живот на инсталацията.; Поддържане на заетостта в региона - 2783 
служители се очаква да бъдат пряко заети в експлоатацията и 
управлението. 

Третият проект в този компонент- Development of Geothermal Energy 
Utilization in Bulgaria for electricity and head generation, е с общ 
размер на инвестицията 175 400 000 евро без ДДС. Бенефициент е 
Министерство на енергетиката чрез проектна компания. Очаква се този 
проект да бъде реализиран от международна финансова институция, 
базирана в Европа, със значителен опит в региона. Реализирането на 
проекта е предвидено в следните етапи: Избор на компания, която ще 
управлява проекта, Изследователска и развойна дейност, Проучвателно 
сондиране, Подготвителен етап и Изграждане.  

Проектът ще създаде възможност за изследване на неизползван в 
момента възобновяем източник – геотермална енергия, и ще създаде 
условия за ефективно бъдещо използване на потенциала му за 
производство на топлинна и електрическа енергия чрез иновативни 
системи, осигуряващи чиста енергия за дома, индустрия, селско 
стопанство, балнеология и туризъм. 

 

В компонент „Дигитална свързаност“ също са представени три проекта: 

Проект Широкомащабно разгръщане на цифрова инфраструктура на 
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територията на България има следните специфични цели: 
Надграждане на Единната електронна съобщителна мрежа (ЕЕСМ) на 
държавната администрация и разширяване на мрежата до всички 265 
общински центрове; Намаляване на “цифровото разделение” чрез 
подпомагане на изграждането на мрежи с много голям капацитет 
(ММГК) / Very High Capacity Networks (VHCN) в слабонаселени и селски 
райони; Осигуряване на свръхвисокоскоростна свързаност чрез 
интерконект с ЕЕСМ и изграждане на възли за достъп  с възможност за 
взаимна свързаност между локални, транзитни или Tier-1 доставчици, на 
принципа на неутралност, във висши учебни заведения, опорния възел на 
европейската академична мрежа GEANT в БАН и Националния 
суперкомпютърен център в София Тех Парк, част от мрежата EuroHPC. 

Индикативният финансов ресурс е 632 725 732.80 лв. с ДДС. 
Разгръщането, управлението и експлоатацията на мрежата по тази мярка 
ще бъдат възложени чрез открити, публични процедури за подбор, в 
съответствие с европейските и българските правила за обществени 
поръчки. Бенефициенти  по дейности са  Министерство на електронното 
управление и Министерство на транспорта и съобщенията. 

 

Вторият проект в този компонент - Дигитална трансформация на 
Български пощи и предоставяне на комплексни услуги, има за 
основна цел да модернизира  и дигитализира всички критични бизнес и 
оперативни процеси в Български пощи, и да отключи възможността за 
предоставяне на нови услуги с добавена стойност, включително 
административни услуги на едно гише, по близо до населението в 
селските райони. Проектът предвижда: Обновяване и модернизация на 
пощенски станциим при провеждане на конкурс за изготвяне на типови 
идейни проекти за интериорно и екстериорно обновление на пощенски 
станции; Модернизация и дигитална трансформация на Български пощи; 
Предоставяне на базови телемедицински услуги. 

Бенефициент е „Български пощи“ ЕАД, като 100% от финансовият ресурс 
ще бъде предмет на процедури по ЗОП 

Третият проект в компонента е Изграждане, развитие и оптимизация 
на цифровата ТЕТРА система и радиoрелейна мрежа, управлявани 
от МВР. В тригодишен период са включени следните дейности: Доставка, 
инсталиране, интегриране и въвеждане в експлоатация на нови 
стационарни и преносими базови станция по ТЕТРА стандарт  или 
еквивалент и интеграцията им в съществуващата цифрова клетъчна 
радио система на МВР, включително осигуряващи системи, 
видеонаблюдение, проектиране, изграждане, свързване и интегриране и 
др. дейности за постигане на радио покритие на територията на Р 
България минимум 95%. Мрежовата свързаност е предвидено да е 
резервирана. Радиобазовите станции ще са с възможност за модулно 
надграждане, в бъдеще, за осигуряване на високоскоростен достъп LTE 
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(или еквивалент); Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация и 
интегриране на нови цифрови радиорелейни системи и подменени 
съществуващи за осигуряване на мрежова свързаност на новите и 
съществуващи обекти с ТЕТРА базови станции; Хардуерно и софтуерно 
обновяване на съществуващите ТЕТРА централи и обучение за работа с 
тях; Подмяна и/или обновяване на системите за мениджмънт на ТЕТРА 
абонати и комуникация/работни станции/сървърна система - 36 бр. 
работни места; Обновяване до последна версия на софтуера за 
управление на мрежата на съществуващите мрежови елементи (ТБС), така 
че да позволява въвеждане на нови услуги за широколентов достъп; 
Подмяна и/или обновяване на съществуващото смарт приложение, 
позволяващо GSM смарт телефон да се включва към ТЕТРА мрежата и 
доставка на 700 хибридни (смарт телефон с ТЕТРА) терминала; Подмяна 
и/или обновяване на системата за мрежово управление (СМУ) и , 
доставка на работни станции; Осигуряване на софтуер за включване на 
ТЕТРА радиотерминалите, за работа в системата (HLR); Обновяване и 
реновиране на пасивни и помощни активни елементи, гарантиращи 
работоспособността на ТЕТРА системата на МВР  за период от 3 години; 
Доставка на сървърна система за виртуализационна среда за приложения 
и интеграционни решения за ТЕТРА системата на МВР; Сървърна 
архитектура, обезпечаваща интеграция със системи на МВР, свързани с 
функционирaнето на крайните устройства; Доставка на крайни 
устройства и аксесоари за тях. 

Бенефициент е Дирекция „Комуникационни и информационни системи“ 
– МВР, а финансов ресурс за сметка на механизма за възстановяване и 
устойчиовст е 124 500 044 лева без ДДС, а за сметка на националния 
бюджет е 124 500 044 лева без ДДС. Възложител на обществената поръчка 
ще бъде дирекция „Комуникационни и информационни системи“ – МВР, 
като съответно структурата ще бъде и бенефициент.   

 

В компонент „Транспортна свързаност“ са представени пет проекта:  

Проект Извършване на реформа в обслужването на пътници с 
железопътен транспорт в крайградските и междурегионални 
направления, чрез закупуване на нов подвижен състав включва 
следните три проекта: 

Проект 1: Въвеждане на редовно тактово влаково обслужване (тип S-bahn) 
в крайградските райони (напр. София, Пловдив и др.) чрез закупуване на 
едноетажни и двуетажни оперативно съвместими електрически 
мотрисни влакове с максимална скорост 160 км/ч, оборудвани с ERTMS. 
Предвидено е финансиране, както следва: грантова част 372,6 млн. лв., 
собствено дофинансиране за закупуване на мотрисните влакове 159,9млн. 
лв. и за финансиране на full-sevice поддръжка 200 млн. лв. 

Проект 2: Подобряване на обслужването на пътници с бързи влакове 
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(InterCity) по основните направления в страната чрез закупуване на 
едноетажни оперативно съвместими електрически push-pull влакове 
(локомотив, вагони и команден вагон) с максимална скорост 200 км/ч, 
оборудвани с ERTMS. Предвидено е финансиране както следва: грантова 
част за закупуване на Push-pull влакове 217,5 млн. лв.;собствено 
дофинансиране закупуването на push-pull влакове: 196 млн. лв, За 
финансиране на full-service поддръжка: 215млн. лв. 

Проект 3: Дигитализация и намаляване на емисиите при извършване на 
железопътните маневрени дейности в депата чрез закупуване на 
електрически акумулаторни маневрени локомотиви, като предвиденото 
финансиране е грантова част за закупуване на маневрени локомотиви: 
21,8 млн. лв. 

Общо предвиденото финансиране възлиза на: грантова част 665,9 млн лв 
и собствено дофиннсиране 770,9 млн. лв. 

Обществените поръчки за подвижен състав ще се обявят с допустимата 
клауза по ЗОП за допълнително закупуване на до 50% от първоначално 
възложения обем. При реализиране на икономии от обществените 
поръчки спестените средства ще бъдат използвани за закупуване на 
допълнителни единици подвижен състав. 

Проект Внедряване на Европейската система за управление на 
влаковете (ERTMS) на бордово оборудване на магистрални 
нулевоемисионни електрически локомотиви и нулевоемисионни 
електрически мотрисни влакове, които оперират по конвенционалната 
жп мрежа на Р България е с бенефициент ЖП Превозвачи, лицензирани 
да извършват дейност по цялата железопътна мрежа на Р. България. 
Индикативната стойност на проекта възлиза на 126 млн. лева, като 63 
млн. лева  са от механизма за възстановяване и устойчивост (50%), а 
останалите 63 млн. лева са собствено финансиране на бенефициентите 
(50%). За частта от МВУ ще се стартира процедура по нотификация за 
държавна помощ. 

По проект Цифровизация по широкообхватната TEN-T мрежа чрез 
внедряване на ERTMS, ниво 2 в железопътен участък Русе – 
Каспичан са предвидени следните основни дейности по внедряване на 
ERTMS ниво 2 (ETCS и GSM-R), съответно диспечерска централизация с 
включено проектиране, доставка, строителство и въвеждане в 
експлоатация. Бенефициент е Държавно предприятие „Национална 
компания Железопътна инфраструктура“, индикативна стойност на 
проекта е 205 860 112 лв. без ДДС при 100% финансиране от ЕС. 

Проект Изграждане на интермодален терминал в Северен централен 
район на планиране в България – Русе е с бенефициент Държавно 
предприятие „Национална Компания „Железопътна инфраструктура“. 
Индикативните стойности на финансиране са : 51 949 433 лв. без ДДС, от 
които 44 157 018 лв от МВУ и 7 792 415 лв от Държавен Бюджет на Р. 
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България. 

По проект Осигуряване на устойчива транспортна свързаност чрез 
изграждане на Eтап 3 от Линия 3 на метрото в София – метростанция 
„Хаджи Димитър“ – жк „Левски-Г“ бенефициент е Столична община – 
Метрополитен ЕАД, а индикативният финансов ресурс е в съответствие с 
вече проведени 2 процедури по ЗОП и сключени договор, при обща 
стойност на подписаните договори – 217 465 416,38 лева, осигурени от  
Инструмент за възстановяване и устойчивост. 

 

В Компонент „Здравеопазване“ са представени два проекта:  

Операция Изграждане на система за оказване на спешна 
медицинска помощ по въздуха ще се реализира чрез следните основни 
дейности: Доставка на 5 (пет) броя вертолети (Категория А, клас 1 или 
клас 2, отговарящи на изискванията на Регламент 965/2012 (Part-ORO, 
Part-CAT и Pаrt-SPA) с медицинско оборудване за осъществяване на 
операции за HEMS, наземно оборудване, контролно-измервателна, 
контролно-проверовъчна апаратура. Осигуряване на 3 (три) години 
гаранция. Обучение на летателен, инженерно-технически и медицински 
състав. Шестият вертолет ще бъде закупен в изпълнение на проект 
BG16RFOP001-4.002-0001-C01 “Осигуряване на въздушни превозни 
средства за реакция при спешни медицински състояния” по Приоритетна 
ос 4 „Регионална здравна инфраструктура“, финансиран по Оперативна 
програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020; Изграждане на необходимата 
инфраструктура в ОБ – хангари и оперативни площадки. Сертифициране; 
Управление на проекта. 

Бенефициент е Министерството на здравеопазването, а общият бюджет е 
119 181 032,50 лв. с ДДС. 

Вторият Проект - Развитие на Национална Система 112 и изграждане 
на нова система за приемане на спешните комуникации и 
управление на ресурсите към службите за спешно реагиране, 
базирана на единна платформа, с цел подобряване на услугата 
Единен европейски номер 112 на територията на Република 
България, е с бенефициент Министерство на вътрешните работи и 
Министерство на здравеопазването. Дейностите по проекта са: 
Софтуерна платформа НС 112 и лицензи; Медицински модул, надграждане 
и интеграция; Единна комуникационна и мрежова инфраструктура; 
Информационна инфраструктура – хардуер и системен софтуер за 
основен и резервен дейта центрове и записваща система за обективен 
контрол; Работни станции – стационарни – 1012;Работни станции – 
мобилни – 830; Интеграция с ИАСС, ТЕТРА, ГИС и системи на МЗ; 
Архитектурно-строителна част за дейта центрове и обзавеждане на 
работни зали; Специализирана гаранционна поддръжка за осигуряване 
на непрекъсваема работа на системата в режим на Услугата с надеждност 
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0,9999 – 36 м.; Обучение. 

Финансовият ресурс за сметка на МВУ е 46 653 873,14 лева без ДДС. 

Финансовият ресурс за сметка на национален бюджет е 9 330 774, 63 ДДС 
в лева. 

 

На 15.03.2022 г., когато изтичаше срокът за оценка на Плана за 
възстановяване и устойчивост, стана ясно че Европейската Комисия е 
удължила срока до 15.04.2022 г. 


