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НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ  

КОМПОНЕНТ „Интелигентна индустрия“ 

Програма за икономическа трансформация 

Процедура за безвъзмездна финансова помощ  

ПРОЦЕДУРА BG-RRP-3.006 „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в 

комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията” 

1. Основните цели на настоящата процедура: 

Настоящата процедура е в изпълнение на инвестиция „Програма за икономическа 

трансформация“ (ПИТ) към компонент „Интелигентна индустрия“ на 

Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). 

Целта на процедурата е 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. 

 

2. Общ размер на СРЕДСТВАТА по процедурата 

Общият размер на средствата по настоящата процедура е в размер на 200 000 000 

лева (102 258 376.24 евро).  

Групи сектори на 
икономическа 

дейност: 

Микро 
предприятия 

 

Малки 
предприятия 

 
Средни 

предприятия 

Малки дружества със 
средна пазарна 

капитализация и 
дружества със средна 

пазарна 
капитализация 

Индустрия1 
(включваща сектори 
B, C, E и F) 

13 000 000 

лева 

 

40 000 000 

лева 

 

39 000 000 

лева 

 

38 000 000 

лева 

Услуги2 (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 

 
1 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“. 
2 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“. 
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3. МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА СРЕДСТВАТА 

Минималният и максималният размер на безвъзмездното финансиране по всяко 
индивидуално предложение за изпълнение на инвестиция по процедурата е както следва:  
 

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. 

 

4. ПРОЦЕНТ НА СЪФИНАНСИРАНЕ 

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 инвестицията3 и категорията на 

предприятието, както следва: 

Категория на предприятието 
Максимален интензитет на 

помощта за дейности 
извън ЮЗР (NUTS-2)4 

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% 

 
3 Съгласно определението за „място на изпълнение на инвестицията” представено в Приложение 12 към Условията за 
кандидатстване. 
4 Съгласно Класификация на териториалните единици за статистически цели в България. 
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5. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ  

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. 

Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват в 

процедурата чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от 

крайни получатели поради липсата на самостоятелна правосубектност. 

2)  Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г. 

3) 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 или 

дружества със средна пазарна капитализация . 

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.5 

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 

5) Да са заявили подкрепа за основната си икономическа дейност съгласно 

Класификацията на икономическите дейности – КИД-2008 

Могат да участват в процедурата и да получат безвъзмездно финансиране 

кандидати, които чрез изградената по инвестицията фотоволтаична система и 

съоръжения за локално съхранение на произведената енергия (батерии) ще 

захранват с електрическа енергия сгради67, в които упражняват основната си 

 
5 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). 
6 Съгласно § 1, т. 1б от Допълнителните разпоредби на Закона за кадастъра и имотния регистър: "сграда" или 
"постройка" е самостоятелен строеж на основното или на допълващото застрояване по Закона за устройство на 
територията, трайно прикрепен към земята, с отделени от външната среда организирани вътрешни пространства и с 
функционално предназначение съгласно класификатора, определен с наредбата по чл. 31. 
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икономическа дейност, като е допустимо в съответните сгради кандидатът да 

извършва и допълнителни дейности (ако има такива), единствено при 

положение, че същите попадат в допустимите сектори по настоящата процедура. 

6. ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ 

Допустими дейности по настоящата прдоцедура са: 

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). 

Крайният резултат от изградената с настоящата инвестиция фотоволтаична система за 

собствено потребление в комбинация със съоръжения за локално съхранение на 

произведената енергия (батерии) се удостоверява посредством протокол за въвеждането 

в експлоатация на енергийното съоръжение, издаден от юридическо лице, монтирало 

енергийните съоръжения и ангажирало в екипа си лице, притежаващо необходимата 

професионална квалификация, включено в списъка по чл. 21 на ЗЕВИ и монтирало 

съоръжението. Протоколът задължително следва да съдържа информация за 

инсталираната мощност на фотоволтаичната система и общият оперативен капацитет на 

съоръженията за локално съхранение на произведената енергия (батерии) - 

продължителност (в часове) спрямо % от инсталираната мощност на фотоволтаичната 

система към която са присъединени. СНД може да извърши допълнителна проверка на 

информацията, посочена в протокола. 

За периода на устойчивост (5 (пет) години от въвеждане в експлоатация на 
фотоволтаичната система) следва да се спазва и задължението - произведената от 
новите фотоволтаични инсталации енергия да се използва единствено за собствено 
потребление. Посоченото изискване ще бъде проверявано чрез извършване на 
проверки на място, които ще удостоверяват дали фотоволтаичната система до 1 МW, 
включително съоръженията за локално съхранение на произведената енергия (батерии): 

• са доставени, инсталирани и въведени в експлоатация; 

• отговарят на минималните технически изисквания; 

• фотоволтаичната система произвежда електрическа енергия само за собствено 
потребление; 

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

• всички активи, придобити по проекта, се използват на определеното място за целите 
на предложението за изпълнение на инвестиция, и съгласно договора за финансиране с 
крайния получател. 

 

 
 

7 Сградата следва да е въведена в експлоатация към датата на кандидатстване. 
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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). 

Критерии за оценка на качеството8: 

№ Критерий: Максимален 

брой точки 

Източник на проверка: 

31. Претеглен коефициент на 

рентабилност на EBITDA за 2019 

г., 2020 г. и 2021 г. 

10 Коефициент на рентабилност на EBITDA за 

съответната година = [Отчет за приходите и 

разходите (ОПР) за съответната година, ред „Общо за 

група I” (код 15000) минус ОПР за съответната 

година, ред „Общо за група I” (код 10000) плюс ОПР 

за съответната година, ред „Разходи за амортизация 

и обезценка на дълготрайни материални и 

нематериални активи” (код 10410)] делено на ОПР за 

съответната година, ред „Нетни приходи от 

продажби” (код 15100). 

Коефициентът се изчислява в проценти. 

Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA 

за трите финансови години (2019 г., 2020 г. и 2021 г.) 

се изчислява като претеглен сбор от коефициентите 

за всяка една от трите години поотделно, взети със 

следната относителна тежест  по години: 2019 г. - 

50%, 2020 г. – 20% и 2021 г. – 30%. 

 Претегленият коефициент на 

рентабилност на EBITDA на 

предприятието е > 14% и ≤ 16% 

10  

 Претегленият коефициент на 

рентабилност на EBITDA на 

предприятието е > 12% и ≤ 14% или > 

16% и ≤ 18% 

9  

 Претегленият коефициент на 

рентабилност на EBITDA на 

предприятието е > 10% и ≤ 12% или > 

18% и ≤ 20% 

8  

 
8 В случаите, при които при изчисляването на коефициентите, включени в този раздел, коефициентът за дадена година 
не може да бъде изчислен поради наличието на „0” (нула) в знаменателя, данните от тази година не се вземат 
предвид, т.е. коефициентът за тази година се приема със стойност „0“. 
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 Претегленият коефициент на 

рентабилност на EBITDA на 

предприятието е > 8% и ≤ 10% или > 

20% и ≤ 22% 

7  

 Претегленият коефициент на 

рентабилност на EBITDA на 

предприятието е > 6% и ≤ 8% или > 

22% и ≤ 24% 

6  

 Претегленият коефициент на 

рентабилност на EBITDA на 

предприятието е > 4% и ≤ 6% или > 

24% и ≤ 26% 

5  

 Претегленият коефициент на 

рентабилност на EBITDA на 

предприятието е > 26% и ≤ 28% 

4  

 Претегленият коефициент на 

рентабилност на EBITDA на 

предприятието е > 28% и ≤ 30% 

3  

 Претегленият коефициент на 

рентабилност на EBITDA на 

предприятието е > 30% 

2  

 Претегленият коефициент на 

рентабилност на EBITDA на 

предприятието е > 2% и ≤ 4% 

1  

 Претегленият коефициент на 

рентабилност на EBITDA  на 

предприятието е  ≤  2% 

0  

32. Претеглен коефициент на брутна 

добавена стойност за 2019 г., 2020 г. 

и 2021 г. 

10 Коефициент на брутна добавена стойност за 

съответната година = [Отчет за приходите и 

разходите за съответната година, ред „Разходи за 

персонала“ (код 10300) плюс ред „Разходи за 

амортизация и обезценка“ (код 10400) плюс ред 

„Печалба“ (код 14400)9] делено на ОПР за 

съответната година, ред „Нетни приходи от 

продажби“ (код 15100). 

Коефициентът се изчислява в проценти. 

Претегленият коефициент на брутната добавена 

стойност за трите финансови години (2019 г., 2020 г. 

и 2021 г.) се изчислява като претеглен сбор от 

коефициентите за всяка една от трите години 

поотделно, взети със следната относителна тежест  

по години: 2019 г. - 50%, 2020 г. – 20% и 2021 г. – 30%. 

 Претегленият коефициент на 

брутната добавена стойност е > 
10  

 
9 В случай че ред „Печалба“ (код 14400)  не е попълнен, ще бъдат вземани данните от ред „Загуба“ (код 19200) с 
отрицателен знак от приходната част на ОПР. 
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30% и ≤ 35%  

 Претегленият коефициент на 

брутната добавена стойност е > 

25% и ≤ 30% или > 35% и ≤ 40% 

9 
 

 Претегленият коефициент на 

брутната добавена стойност е > 

20% и ≤ 25% или > 40% и ≤ 45% 

8 
 

 Претегленият коефициент на 

брутната добавена стойност е > 

15% и ≤ 20% или > 45% и ≤ 50% 

7 
 

 Претегленият коефициент на 

брутната добавена стойност е > 

10% и ≤ 15% или > 50% и ≤ 55% 

6 
 

 Претегленият коефициент на 

брутната добавена стойност е > 

55% и ≤ 60% 

5 
 

 Претегленият коефициент на 

брутната добавена стойност е > 

60% и ≤ 65% 

4 
 

 Претегленият коефициент на 

брутната добавена стойност е > 

65% и ≤ 70% 

3 
 

 Претегленият коефициент на 

брутната добавена стойност е > 

70% и ≤ 75% 

2 
 

 Претегленият коефициент на 

брутната добавена стойност е > 

75%  

1 
 

 Претегленият коефициент на 

брутната добавена стойност е ≤ 

10%  

0 
 

33. Претеглен коефициент на 

разходите за данъци спрямо 

реализираните приходи за 2019 

г., 2020 г. и 2021 г. 

5 Коефициент на разходите за данъци спрямо 

реализираните приходи за съответната година = 

[Отчет за приходите и разходите за съответната година, 

ред „Разходи за данъци от печалбата” (код 14200) плюс 

ОПР за съответната година, ред „Други данъци, 

алтернативни на корпоративния данък” (код 14300)] 

делено на ОПР за съответната година, ред „Общо за 

група I” (код 15 000).  

Коефициентът се изчислява в проценти. 

Претегленият коефициент на разходите за данъци 

спрямо реализираните приходи за трите финансови 
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години (2019 г., 2020 г. и 2021 г.) се изчислява като 

претеглен сбор от коефициентите за всяка една от трите 

години поотделно, взети със следната относителна 

тежест  по години: 2019 г. - 50%, 2020 г. – 20% и 2021 г. – 

30%. 

 Претегленият коефициент на 

разходите за данъци спрямо 

реализираните приходи е ≥ 1,6% 

5 

 

 Претегленият коефициент на 

разходите за данъци спрямо 

реализираните приходи е ≥ 1,2% и < 

1,6% 

4 

 

 Претегленият коефициент на 

разходите за данъци спрямо 

реализираните приходи е ≥ 0,8% и < 

1,2% 

3 

 

 Претегленият коефициент на 

разходите за данъци спрямо 

реализираните приходи е ≥ 0,4% и < 

0,8% 

2 

 

 Претегленият коефициент на 

разходите за данъци спрямо 

реализираните приходи е > 0% и < 

0,4% 

1 

 

 Претегленият коефициент на 

разходите за данъци спрямо 

реализираните приходи е ≤ 0% 

0 

 

34. Инвестиционна дейност на 

кандидата за 2019 г., 2020 г. и 2021 г. 

6 Общо инвестиции свързани със закупуване на ДМА, 

ДНА, земя и сгради през 2019 г., 2020 г. и 2021 г. = 

Сумата от ред „Продукти от развойна дейност“ (код 

6110, колона 2), ред „Концесии, патенти, лицензии, 

търговски марки, програмни продукти и други подобни 

права и активи“ (код 6120, колона 2), ред „Земи и 

сгради“ (код 6210, колона 2), ред „Машини, 

производствено оборудване и апаратура“ (код 6220, 

колона 2) и ред „Съоръжения и други“ (код 6230, колона 

2) минус ред „в т. ч. транспортни средства“ (код 6231, 

колона 2) от Справката за нетекущите 

(дълготрайните) активи за 2019 г., 2020 г. и 2021 г.1011 

Формуляр за кандидатстване, т. „Бюджет“ и т. 

„Финансова информация – източници на финансиране“. 

 
10 В случай на микропредприятия, които не са попълнили "Справката за нетекущите (дълготрайните) активи" за 2019 г., 
2020 г. и 2021 г., данните следва да бъдат взимани от „Справката за нетекущите (дълготрайните) активи на 
микропредприятията“ за 2019 г., 2020 г. и 2021 г., ред „Отчетна стойност на постъпилите дълготрайни активи“ (код 
62002, колона 2, колона 4, колона 5, колона 7 и колона 9). 
11 В случай на предприятия, несъставящи баланс (ЕТ), данните следва да бъдат взимани от Отчета за приходите и 
разходите за 2019 г., 2020 г. и 2021 г., Справка 3 „Дълготрайни материални и нематериални активи“, ред „Придобити 
ДМА през съответната година“ (код 45005, колони 2, 3 и 4) и ред „Разходи за придобиване на ДНА през съответната 
година“ (код 61002, колона 1). 
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Общо инвестиции свързани със закупуване на ДМА, 

ДНА, земя и сгради през 2019 г., 2020 г. и 2021 г. се 

сравняват със заявените общо допустими разходи по 

предложението за изпълнение на инвестиция. 

 Кандидатът е реализирал общо 

инвестиции свързани със закупуване 

на ДМА,  ДНА, земя и сгради през 

2019 г., 2020 г. и 2021 г. на стойност ≥ 

100% от заявените общо допустими 

разходи по предложението за 

изпълнение на инвестиция. 

6 

 

 Кандидатът е реализирал общо  

инвестиции свързани със закупуване 

на ДМА, ДНА, земя и сгради през 

2019 г., 2020 г. и 2021 г. на стойност ≥ 

75% < 100%  от заявените общо 

допустими разходи по 

предложението за изпълнение на 

инвестиция. 

5 

 

 Кандидатът е реализирал общо 

инвестиции свързани със закупуване 

на ДМА, ДНА, земя и сгради през 

2019 г., 2020 г. и 2021 г. на стойност ≥ 

50% < 75% от заявените общо 

допустими разходи по 

предложението за изпълнение на 

инвестиция. 

4 

 

 Кандидатът е реализирал общо 

инвестиции свързани със закупуване 

на ДМА, ДНА, земя и сгради през 

2019 г., 2020 г. и 2021 г. на стойност ≥ 

25% < 50% от заявените общо 

допустими разходи по 

предложението за изпълнение на 

инвестиция. 

3 

 

 Кандидатът е реализирал общо 

инвестиции свързани със закупуване 

на ДМА, ДНА, земя и сгради през 

2019 г., 2020 г. и 2021 г. на стойност ≥ 

15% < 25% от заявените общо 

допустими разходи по 

предложението за изпълнение на 

инвестиция. 

2 

 

 Кандидатът е реализирал общо 

инвестиции свързани със закупуване 

на ДМА, ДНА, земя и сгради през 

2019 г., 2020 г. и 2021 г. на стойност ≥ 

5% < 15% от заявените общо 

допустими разходи по 

1 
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предложението за изпълнение на 

инвестиция. 

 Кандидатът е реализирал общо 

инвестиции свързани със закупуване 

на ДМА, ДНА, земя и сгради през 

2019 г., 2020 г. и 2021 г. на стойност < 

5% от заявените общо допустими 

разходи по предложението за 

изпълнение на инвестиция. 

0 

 

35. Основната икономическа дейност на 

кандидата, съгласно КИД-2008 на 

НСИ, е в раздели, които се 

характеризират с високо 

потребление на електрическа 

енергия12.  

2 Служебна проверка от НСИ, Мониторстат 

КИД-2008 (Приложение 9) 

 Кодът на основната икономическа 

дейност на кандидата попада в 

следните раздели – В09, С16, С17, 

С19, С20, С21, С23, С24, Е36, H52, I55, 

I56, J61, L68, P85, Q87, R90, R91 и R93. 

2  

 Кодът на основната икономическа 

дейност на кандидата попада в 

следните раздели – В07, В08, С10, 

С11, С13, С22, С27, С28, Е38, G45, G47, 

H49, H51, M72, N77, N79, N81, R92 и 

S96. 

1  

 Кодът на основната икономическа 

дейност на кандидата НЕ попада в 

разделите, изброени в двата горни 

подкритерия. 

0  

36. Ефективност на инвестицията в 

изграждането на нова 

фотоволтаична система за собствено 

потребление в комбинация с 

локални съоръжения за съхранение 

на енергия (батерии). 

2 Формуляр за кандидатстване, т. „Бюджет“. 

Идеен проект или Технически/Работен проект. 

Заявените общо допустими разходи по 

предложението за изпълнение на инвестиция (в лева) 

се сравняват с общата инсталирана мощност на 

изградената по предложението фотоволтаична 

система за собствено потребление (в kW) съгласно 

представения идеен/технически/работен проект. 

В случай че кандидатът ще изгражда повече от една 

фотоволтаична система в комбинация с батерии за 

отделни свои стопански обекти, се сумира 

инсталираната мощност (в kW) на всичките системи, 

включени в предложението. 

 Ефективността на инвестицията в 2  

 
12 Конкретните раздели, посочени в критерия, са определени съгласно предоставени данни от НСИ. 
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изграждането на нова фотоволтаична 

система за собствено потребление е 

< 2 850 лева без ДДС за всеки 1 kW 

инсталирана мощност на 

енергийното/ите съоръжение/я. 

 Ефективността на инвестицията в 

изграждането на нова фотоволтаична 

система за собствено потребление е 

≥ 2 850 лева без ДДС < 2 900 лева без 

ДДС за всеки 1 kW инсталирана 

мощност на енергийното/ите 

съоръжение/я. 

1,5  

 Ефективността на инвестицията в 

изграждането на нова фотоволтаична 

система за собствено потребление е 

≥ 2 900 лева без ДДС < 2 950 лева без 

ДДС за всеки 1 kW инсталирана 

мощност на енергийното/ите 

съоръжение/я. 

1  

 Ефективността на инвестицията в 

изграждането на нова фотоволтаична 

система за собствено потребление е 

≥ 2 950 лева без ДДС < 3 000 лева без 

ДДС за всеки 1 kW инсталирана 

мощност на енергийното/ите 

съоръжение/я. 

0,5  

 Ефективността на инвестицията в 

изграждането на нова фотоволтаична 

система за собствено потребление е 

равна на 3 000 лева без ДДС13 за 

всеки 1 kW инсталирана мощност на 

енергийното/ите съоръжение/я. 

0  

37. Реалистичност на разходите по 

предложението за изпълнение на 

инвестиция 

2 Формуляр за кандидатстване, 

Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от 

ЗМСП (Приложение 4) или Декларация за малки 

дружества със средна пазарна капитализация или 

дружества със средна пазарна капитализация 

Идеен проект или технически/работен проект 

 • Всички разходи, включени в 

бюджета на предложението за 

изпълнение на инвестиция, са 

допустими, и 

• Всички разходи, включени в 

2  

 
13 Пределната (максимална) цена за изграждане на фотоволтаична система до 1 MW за собствено потребление в 
комбинация със съоръжения за локално съхранение на произведената енергия (батерии) е определена от СНД след 
извършени анализи и пазарни проучвания. 
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бюджета на предложението за 

изпълнение на инвестиция, са 

обосновани и съответстват на 

дейностите, предвидени за 

изпълнение, като за всеки отделен 

разход за изграждане на 

фотоволтаична система до 1 MW за 

собствено потребление в 

комбинация със съоръжения за 

локално съхранение на 

произведената енергия (батерии), 

предвиден за придобиване от 

кандидата, е представена обосновка 

за необходимостта от получаване на 

подкрепа за нейното изграждане и 

въвеждане, съгласно посоченото в т. 

13.1 от Условията за кандидатстване, 

и 

• Разходите за изграждане на 

планираната по предложението 

фотоволтаична система за собствено 

потребление в комбинация със 

съоръжения за локално съхранение 

на произведената енергия (батерии) 

не надвишават пределната 

(максимална) стойност от 3 000 лева  

без ДДС за всеки 1 kW инсталирана 

мощност на енергийното 

съоръжение (фотоволтаична система 

в комбинация с батерии), и  

• Всички разходи, включени в 

бюджета на предложението за 

изпълнение на инвестиция, са в 

съответствие с 

праговете/процентните 

съотношения, заложени в Условията 

за кандидатстване (където е 

приложимо), и 

• Всички бюджетни пера са 

коректно обособени и попълнени и в 

бюджета не са извършвани 

корекции. 

 Изпълнени са 4 или по-малко от 

горепосочените изисквания, като в 

следствие на корекциите общият 

размер на безвъзмездното 

финансиране е по-висок или равен на 

75 000 лева. 

1  
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 Изпълнени са 4 или по-малко от 

горепосочените изисквания, като в 

следствие на корекциите общият 

размер на безвъзмездното 

финансиране е по-нисък от 75 000 

лева. 

0  

В случай че предложението за изпълнение на инвестиция получи „0” точки по критерий 37 „Реалистичност на разходите по 

предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля! 

 Максимален брой точки по 

критериите за оценка на 

качеството: 

37  

 

Крайният срок за подаване на предложения за изпълнение на инвестиции по 

настоящата процедура е 16:30 часа на 15.05.2023 г. 
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