
1 

 

БЮЛЕТИН № 2/20.02.2023 г. 
 

 
 

гр. ПЛОВДИВ 4000, ул. „ГЛАДСТОН“ № 1 (ДНТ), ет.1, офис 2 

ebusinesscluster@gmail.com 

 

ПРОЦЕДУРА: BG-RRP-3.006 – ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ ВЕИ ЗА СОБСТВЕНО ПОТРЕБЛЕНИЕ В КОМБИНАЦИЯ С ЛОКАЛНИ 

СЪОРАЖЕНИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ В ПРЕДПРИЯТИЯТА 
МИНИСТЕРСТВО НА ИНОВАЦИИТЕ И РАСТЕЖА, НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ 

КОМПОНЕНТ 4 „ИНТЕЛЕГЕНТНА ИНДУСТРИЯ“, ПРОГРАМА ЗА ИКОНОМИЧЕСКА ТРАНСФОРМАЦИЯ 
СТАТУС: ОТВОРЕНА, НАЧАЛЕН СРОК: 14.02.2023 г. 18:00 ч. КРАЕН СРОК: 15.05.2023 г. 16:30 ч. 

 

ЦЕЛИ ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ 

Основна цел Предоставяне на 

безвъзмездни средства за 

изграждане на възобновяеми 

енергийни източници (ВЕИ) за 

собствено потребление, 

комбинирани с локални съоръжения 

за съхранение на енергия, с което да 

се насърчи прехода на частния 

сектор към екосъобразна дейност. 

1) Да са търговци по смисъла 

на Търговския закон или 

Закона за кооперациите или 

да са еквивалентно лице по 

смисъла на законодателството 

на държава-членка на 

Европейското икономическо 

пространство. 

2) Да са микро-, малки и средни 

предприятия по смисъла на чл. 3 
и чл. 4 от Закона за малките и 
средните предприятия и 
Препоръка на Комисията от 6 май 
2003 г. относно определението за 
микро-, малки и средни 

предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 
г., стр. 36), малки дружества със 
средна пазарна капитализация 

Изграждане на нови 
фотоволтаични инсталации до 1 
MW за производство на енергия 
от възобновяеми източници за 
собствено потребление в 
комбинация с локални 
съоръжения за съхранение на 
енергия (батерии). 

•фотоволтаичната система 
произвежда електрическа 
енергия само за собствено 
потребление; 

•батериите съхраняват 
електрическа енергия от 
фотоволтаичната система, която 
се използва само за собствено 
потребление; 

 

 

Разходи за изграждане на 
фотоволтаична система до 1 
MW за собствено 
потребление в комбинация 
със съоръжения за локално 
съхранение на произведената 
енергия (батерии). 

В обхвата на допустимите 
разходи могат да се включат: 
разходи за придобиване на 
дълготрайни материални 
активи (ДМА); разходи за 
придобиване на дълготрайни 
нематериални активи (ДНА); 
разходи за строително-
монтажни работи на 
покрив/фасада на сграда или 
върху недвижим имот към 
нея; и разходи за 
консултантски услуги от 

ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ 

Дейностите по настоящата 

процедура следва да бъдат 

осъществени на територията на 

Република България. 

БЮДЖЕТ 

Общият размер на средствата по 
настоящата процедура е в размер 

на 200 000 000 лева (102 258 376.24 
евро). 
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*ВИЖ ОЩЕ/1 или дружества със средна 
пазарна капитализация1. 

3) Да са регистрирани не по-

късно от 31.12.2019 г. 

5) Да са заявили подкрепа за 
основната си икономическа 
дейност съгласно 
Класификацията на 
икономическите дейности – 
КИД-2008 (Приложение 9). 
*ВИЖ ОЩЕ/2 

 

инженерно-технически 
характер. Всички посочени 
разходи следва да са 
необходими и пряко свързани 
с изгражданите 
фотоволтаични системи в 
комбинация с батерии. 

ВАЖНО: Всички разходи по 
инвестицията следва да са 
извършени от един 
изпълнител (юридическо 
лице). 

ВАЖНО: Разходи за 
изграждане единствено на 
фотоволтаична система или 
закупуване единствено на 
съоръжения за съхранение на 
енергия (батерии) са 
недопустими. 

*ВИЖ ОЩЕ/4 

 

    

*ВИЖ ОЩЕ/1 

Групи сектори на 
икономическа 

дейност: 

Микро 
предприятия 

 

Малки 
предприятия 

 
Средни 

предприятия 

Малки дружества 
със средна 

пазарна 
капитализация и 

дружества със 
средна пазарна 
капитализация 

 
1 Съгласно определенията, представени в Приложение 12 към Условията за кандидатстване. 
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Индустрия2 
(включваща 
сектори B, C, E и F) 

13 000 000 
лева 

 

40 000 000 
лева 

 

39 000 000 
лева 

 

38 000 000  
лева 

Услуги3 
(включваща 
сектори G, H, I, J, L, 
M, N, P, Q, R и S) 

10 000 000 
лева 

 
21 000 000 

лева 

 
21 000 000 

лева 

 
18 000 000  

лева 

 

МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕСТНОТО ФИНАНСИРАНЕ: 

Минимален размер на 
безвъзмездното финансиране за 

предприятие   

Максимален размер на безвъзмездното 
финансиране за предприятие  

 
75 000 лева 

  

 
1 000 000 лева 

  

ВАЖНО: В допълнение, максималният размер на заявеното безвъзмездно финансиране  за индивидуално предложение за изпълнение на 
инвестиция НЕ следва да надвишава: 
- за микропредприятия: 90% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 
г. и 2021 г. 
- за малки предприятия: 60% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 
г. и 2021 г. 
- за средни предприятия: 25% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 
2020 г. и 2021 г.; 
- за малки дружества със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация: 10% от реализираните от кандидата 
средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г. 

 

 

 
2 Група “Индустрия“ включва следните сектори на икономическа дейност съгласно КИД-2008 на НСИ: сектор B „Добивна промишленост“, сектор C „Преработваща 

промишленост“, сектор E „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ и сектор F „Строителство“. 
3 Група “Услуги“ включва следните сектори на икономическа дейност съгласно КИД-2008 на НСИ: сектор G „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети, сектор H 

„Транспорт, складиране и пощи“, сектор I „Хотелиерство и ресторантьорство“, сектор J „Създаване и разпространение на информация и творчески  продукти; 

далекосъобщения“, сектор L „Операции с недвижими имоти“, сектор M „Професионални дейности и научни изследвания“, сектор N „Административни и спомагателни 

дейности“, сектор P „Образование“, сектор Q „Хуманно здравеопазване и социална работа“, сектор R „Култура, спорт и развлечения“ и сектор S „Други дейности“. 



4 

 

• 1. Процент на съфинансиране на предложенията за изпълнение на инвестиции. 

• Максималният интензитет на безвъзмездното финансиране за кандидата при режим „инвестиционни помощи за насърчаване на 

енергията от възобновяеми източници“ е в зависимост от мястото на изпълнение на инвестицията4 и категорията на предприятието, както 

следва: 

Категория на 

предприятието 

Максимален интензитет 

на помощта за дейности 

извън ЮЗР (NUTS-2)5 

Максимален интензитет на 

помощта за дейности 

в ЮЗР (NUTS-2) 

Микро и малки предприятия 50% 50% 

Средни предприятия  50% 45% 

Малки дружества със 

средна пазарна 

капитализация и дружества 

със средна пазарна 

капитализация 

45% 35% 

*ВИЖ ОЩЕ/2 

4) Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2021 финансова година в зависимост от категорията на предприятието - кандидат, както 
следва: 

Категория на предприятието Нетни приходи от продажби за 2021 г.6 

Микропредприятие ≥ 80 000 лева 

Малко предприятие ≥ 200 000 лева 

Средно предприятие ≥ 800 000 лева 

Малко дружество със средна пазарна 
капитализация или дружество със средна 

пазарна капитализация 
≥ 3 000 000 лева 

 

 

 
4 Съгласно определението за „място на изпълнение на инвестицията” представено в Приложение 12 към Условията за кандидатстване. 
5 Съгласно Класификация на териториалните единици за статистически цели в България. 
6 Отчет за приходите и разходите за 2021 г. на предприятието-кандидат: стойността по ред „Нетни приходи от продажби“ от приходната част на Отчета (код на реда 15100, 

колона 1). 
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*ВИЖ ОЩЕ/4 

ВАЖНО: С оглед определяне на реалистичността на предвидените разходи, СНД е извършил предварителни анализи и пазарни проучвания и е 
определил пределна (максимална) цена за изграждане на фотоволтаична система до 1 MW за собствено потребление в комбинация със 
съоръжения за локално съхранение на произведената енергия (батерии) в размер на до 3 000 лева без ДДС за всеки 1 kW инсталирана 
мощност на енергийното съоръжение (фотоволтаична система в комбинация с батерии). 

 

Димитър Гишин dimitargishin@gmail.com 0882 933 530 ,  Ангел Ангелов angelov.kti@gmail.com 0888 593 493 
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