
 

Общ бюджет на процедурата: 200  млн. лв.  
 
За какво се предоставя безвъзмездно финансиране: фотоволтаични инсталации до 
1 MW за производство на енергия от възобновяеми източници за собствено 
потребление в комбинация с батерии. 
 
Кой може да кандидатства – предприятия, които отговарят на следните изисквания: 
 
1. Попадат в една от следните категории: 

• Микро предприятия; 
• Малки предприятия; 
• Средни предприятия; 
• Малки дружества със средна пазарна капитализация (до 499 служители); 
• Дружества със средна пазарна капитализация (до 1500 служители); 

 
2. Осъществяват дейност в един от следните сектори: 

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

и възстановяване“; 
• сектор F „Строителство“; 
• 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“; 

 
 

 

ФОТОВОЛТАИЧНИ СИСТЕМИ ЗА СОБСТВЕНО ПОТРЕБЛЕНИЕ  
В КОМБИНАЦИЯ С БАТЕРИИ 

Национален план за възстановяване и устойчивост 
 



 
 

• 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“; 
• сектор S „Други дейности“; 

 
3. Регистрирани са не по-късно от 31.12.2019 г. 

 
4. Имат нетни приходи от продажби за 2021 г., както следва: 

Категория на предприятието 
Нетни приходи от 

продажби за 2021 г. 

Микро предприятие ≥ 80 000 лева 

Малко предприятие ≥ 187 000 лева 

Средно предприятие; Малко 
дружество със средна пазарна 

капитализация; Дружество със средна 
пазарна капитализация 

≥ 750 000 лева 

 
Размер на безвъзмездната помощ:  

Минимален размер Максимален размер 

100 000 лева До 1 000 000 лева 

 
Процент на безвъзмездната помощ спрямо бюджета на проект:  

Категория 

Място на 
изпълнение 

извън Югозападен 
район 

Място на 
изпълнение 

в Югозападен 
район 

Микро и малки 
предприятия 

50% 50% 

Средни 
предприятия 

50% 45% 

Малки 
дружества със 

средна пазарна 
капитализация; 
Дружества със 

средна пазарна 
капитализация 

45% 35% 

 
 



 

 

Специфични условия:  

1. Батерията следва да осигурява съхранение с продължителност от поне 4 (четири) 
часа за поне 25% от инсталираната мощност на фотоволтаичната система; 

2. Фотоволтаичната система и батерии следва да се изграждат единствено в 
урбанизирани територии - върху покривни и фасадни конструкции на сгради 
и/или върху недвижими имоти към тях; 

3. Инсталираната мощност на фотоволтаичната система не следва да надвишава 
повече от 2 (два) пъти размера на предоставената мощност, съгласно договор с 
електроразпределителното дружество;  

4. Потребената електрическа енергия от фотоволтаичната система следва да е поне 
260 kWh на годишна база за всеки 1 kW инсталирана мощност; 

5. Изискуеми документи: 

• Документ за собственост или право на строеж върху недвижимия имот; 
• Договор с електроразпределително дружество, от който е видна 

предоставената мощност; 
• Идеен проект ИЛИ технически/работен проект; 

6. Период на устойчивост - 5 (пет) години след получаване на окончателното 
плащане; 

                                                                                                                                
Допустими разходи:  

• Придобиване на дълготрайни материални активи - машини, съоръжения и др.; 
• Придобиване на дълготрайни нематериални активи - софтуер и др.; 
• Строително-монтажни работи; 
• Консултантски услуги от инженерно-технически характер. 

 
Максимална продължителност на проекта: 18 месеца 

Очаквано стартиране на процедурата: февруари 2023 г. 

 

„Ню Ай“ ЕАД предлага услуги по предварителен анализ за допустимост, 
подготовка и управление на проекти по текущата процедура за финансиране. 
Повече информация за нас и нашите услуги може да намерите тук. 
 
Заявете безплатна консултация на тел.: 0876 057 401 или new-i@new-i.com 

 

 

 

https://new-i.com/uslugi/
mailto:new-i@new-i.com

