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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.
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Разпределение на бюджета по сектори (лв.):

Групи сектори на 

икономическа 

дейност:

Микро 

предприятия

Малки 

предприятия

Средни 

предприятия

Small Mid-Caps / 

Mid-Caps

Индустрия 
(включваща сектори 

B, C, E и F)

13 000 000 

(6,5%)

40 000 000

(20%)

39 000 000 

(19,5%)

38 000 000 

(19%)

Услуги
(включваща сектори 

G, H, I, J, L, M, N, P, 

Q, R и S)

10 000 000 

(5%)

21 000 000

(10,5%)

21 000 000 

(10,5%)

18 000 000 

(9%)

Бюджет: 200 000 000 лв.
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Интензитет на БФП по категории предприятия:

Категория на 
предприятието

Максимален интензитет 
на помощта за 

дейности, изпълнявани
извън ЮЗР (NUTS2)

Максимален интензитет 
на помощта за дейности, 

изпълнявани
в ЮЗР (NUTS2)

Микро и малки 
предприятия

50% 50%

Средни предприятия 50% 45%

Small Mid-Caps / Mid-
Caps

45% 35%
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Размер на безвъзмездната финансова помощ:

 Минимален: 75 000 лева;
 Максимален: 1 000 000 лева.

Ограничения:

Общият 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, 2020 и 2021;

 за малки предприятия: 60% от реализираните от
кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за
тригодишния период: 2019, 2020 и 2021;

 за средни предприятия: 25% от реализираните от
кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за
тригодишния период: 2019, 2020 и 2021;

 Small Mid-Caps / Mid-Caps: 10% от реализираните от
кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за
тригодишния период 2019, 2020 и 2021;
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Допустимост на кандидатите:

За да са допустими по процедурата, кандидатите трябва 
да:

 са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона
за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на
законодателството на държава-членка на Европейското
икономическо пространство;

 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 (Small Mid-Caps) или
дружества със средна пазарна капитализация (Mid-
Caps);

 са регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.;
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Допустимост на кандидатите:

За да са допустими по процедурата, кандидатите трябва да:

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

Категория на предприятието 

кандидат
Нетни приходи от продажби 

Микро предприятия ≥ 80 000 лева

Малки предприятия ≥ 200 000 лева

Средни предприятия ≥ 800 000 лева

Small Mid-Caps / Mid - Caps ≥ 3 000 000 лева
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Допустими сектори:

Кандидатите по мярката трябва да са заявили подкрепа за своята
основна икономическа дейност за 2021г. в сектори съгласно
Националния класификатор на икономическите дейности (НКИД
– 2008), както следва:

 B „Добивна промишленост“;
 C „Преработваща промишленост“;
 E „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на

отпадъци и възстановяване“;
 F „Строителство“;
 G „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети;
 H „Транспорт, складиране и пощи“;
 I „Хотелиерство и ресторантьорство“;
 J „Създаване и разпространение на информация и творчески

продукти; далекосъобщения“;
 L „Операции с недвижими имоти“;
 M „Професионални дейности и научни изследвания“;
 N „Административни и спомагателни дейности“;
 P „Образование“;
 Q „Хуманно здравеопазване и социална работа“;
 R „Култура, спорт и развлечения“;
 S „Други дейности“.
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Допустими разходи:

Допустими по настоящата процедура са разходи за изграждане
на фотоволтаична система до 1 MW за собствено потребление в
комбинация със съоръжения за локално съхранение на
произведената енергия (батерии):

 фотоволтаичната система и локалните съоръжения за
съхранение на енергия (батерии) следва да се изграждат
единствено върху покривни и фасадни конструкции на сгради,
присъединени към електропреносната,
електроразпределителна или затворена
електроразпределителна мрежа, и/или върху недвижими
имоти към тях, в урбанизирани територии;

 сградата/имотът, в която/който са разположени съоръженията
трябва да бъде собственост на кандидата или кандидатът да
притежава учредено право на строеж върху имота за срок не
по-малко от 5 години, считано от датата на подаване на
предложението;
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Допустими разходи:

 инсталираната мощност на изградената фотоволтаична
система за собствено потребление в рамките на
предложението за изпълнение на инвестиция не следва да
надвишава повече от 2 (два) пъти размера на предоставената
мощност (съгласно удостоверение за предоставена мощност,
издадено от електроразпределителното дружество (ЕРД) или
договор с ЕРД за предоставена мощност на кандидата), но не
повече от 1 MW;

 локалните съоръжения за съхранение на енергия (батерии),
следва да са с общ минимален капацитет (в kWh) равностоен
на съхранение с продължителност от поне 1 (един) час за
поне 100% от инсталираната мощност на фотоволтаичната
система, изградена по настоящата процедура. Батериите,
задължително, следва да бъдат свързани към
фотоволтаичната система и да съхраняват енергия от нея;
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Допустими разходи:

 произведената електрическа енергия от изградената по
проекта фотоволтаична система следва да не е по-малко от
260 kWh на годишна база за всеки 1 kW инсталирана
мощност на енергийното съоръжение;

 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).
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Как да подготвите успешен проект?

Стъпка 1
CMN Projects

Стъпка 2
Допустимост 
на кандидата

Стъпка 3
Допустимост 

на 
дейностите

Стъпка 4
Допустимост 
на разходите

Стъпка 5
Предварител
на оценка на 

точките
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Краен срок за подаване на проекти: 15.05.2023г.

Допълнителна информация:

„СИ ЕМ ЕН ПРОДЖЕКТС” ЕООД

Николай Николов
Управител

Мобилен: + 359 899 825 324;
E – mail: office@cmn-projects.com
URL: http://cmn-projects.com
Офис: гр. Враца, ул. „Лукашов“ № 5
Административна сграда „Сувенирна палата“, 
ет. 3, офис 28

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! :) 
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