
ПРОЦЕДУРА  

„Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални 

съоръжения за съхранение на енергия в предприятията“  

 

 

ЕТАП: Обществено обсъждане 

Очаквано обявяване в средата на февруари 2023 г.  

 

1. Допустими кандидати - микро, малки и средни фирми (както и дружества със 

средна пазарна капитализация), с оборот за 2021 г. съответно над 80 000, 187 000 и 750 

000 лева и с поне 1 заето лице. Недопустими са предприятия с основна дейност през 2021 

г. в секторите „Селско, горско и рибно стопанство“, „Финансови и застрахователни 

дейности“, „Производство и разпределение на енергия“, предприятия произвеждащи 

храни и напитки, както и микропредприятия от селски райони. 

2. За какво може да се кандидатства – изграждане на 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 актуален договор на кандидата с електроразпределителното дружество (ЕРД), 

но не повече от 1 MW. Задължително условие е наличието на съоръжения за съхранение 

на енергия (батерии), които следва да са с общ минимален капацитет равностоен на 

съхранение с продължителност от поне 4 (четири) часа за поне 25% от инсталираната 

мощност.  

Инсталациите 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. 

Инсталацията трябва да захранват с електрическа енергия само сгради/обекти, в 

които дружествата упражняват основната си икономическа дейност, като е допустимо в 

съответните сгради/обекти кандидатът да извършва и допълнителни дейности (ако има 

такива), единствено при положение, че същите попадат в допустимите сектори. 

При подаване на проекта се прилага идеен проект или технически/работен 

проект, изготвен от лице с проектантска правоспособност. 

3. Размер на финансирането - до 50%, между 100 000 и 1 000 000 лева, като при 

обявяване на процедурата ще бъде утвърдена пределна (максимална) цена за всеки 1 

kWp инсталирана мощност на енергийното съоръжение (фотоволтаична система в 

комбинация с батерии). 

4. Срок за изпълнение - до 18 месеца от подписване на договора, като изпълнител 

следва да е само 1 юридическо лице, ангажирало в екипа си лице, притежаващо 

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

монтирало съоръжението. 

5. Оценка и класиране - на база обща административна допустимост и 55 точки 

по финансови показатели. Допълнителни 6 точки ще получат фирми, чиято основна 

икономическа дейност попада в списък на такива, характеризиращи се с високо 

потребление на електрическа енергия, който ще бъде обявен при стартиране на приема. 

 

За предварителна оценка на шансовете на фирмите са необходими ОПР за 2019, 

2020 и 2021, както и Справки ДМА за 2019, 2020 и 2021 по формулярите, подавани към 

НСИ. 


