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№ Дата на 

получаване 

Въпрос Разяснения от СНД 

Дата на разясненията от СНД: 16.03.2023 г. 

114 06.03.2023г. Здравейте, 

В Условията за кандидатстване, 13.1. Допустими дейности, т. 1.5 е 

описано, че 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 процедурата. Допълнително в Приложение 

14 са описани минимални технически изисквания към 

фотоволтаичната система и съоръженията за локално съхранение 

на произведената енергия (батерии).  

Въпросът ни е съществува ли ограничение по отношение на общия 

максимален капацитет на локалните съоръжения за съхранение на 

енергия (батерии) и, ако да, свързан ли е той и как с инсталираната 

мощност на изградената по предложението за изпълнение на 

инвестиция фотоволтаична система за собствено потребление, към 

която ще бъдат инсталирани батериите? С други думи, ако желаем 

общият капацитет на батериите да е по-висок от упоменатите 

минимални стойности, има ли пределна граница, с която следва да 

се съобразим? 

Моля, запознайте се с разясненията по въпроси № 89 и № 91, т. 1. 

 

115 06.03.2023г. Здравейте, 

допустимо ли е фотоволтаичната система да бъде монтирана на 

земята в имот, собственост на кандидатстващото дружество, а на 

по-късен етап да бъде преместена върху сграда, която се намира на 

същия парцел със същия идентификатор, но която към момента на 

кандидатстване няма да е била въведена в експлоатация? 

Посочената в запитването хипотеза е допустима при положение, че са изпълнени и 

всички останали приложими изисквания и ограничения по процедурата. 

Обръщаме внимание, че съгласно т. 13.1, подт. 1.6) от Условията за кандидатстване 

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. 

Допълнително, съгласно т. 21, буква е/ от Условията за кандидатстване, на етап 

кандидатстване следва да се предостави удостоверение, издадено от ЕРД, или 

договор с ЕРД, от което/който е видна предоставената мощност на кандидата към 
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01.12.2022 г. за обекта, където ще се изгради фотоволтаичната система с 

батериите. 

Също така, по настоящата процедура е заложено и изискване произведената 

електрическа енергия от изградената по проекта фотоволтаична система да не е по-

малко от 260 kWh  на годишна база за всеки 1 kW инсталирана мощност на 

енергийното съоръжение. Годината на въвеждане в експлоатация на 

фотоволтаичната система няма да се взема предвид при проследяване 

изпълнението на посоченото изискване. При неизпълнение на изискването, 

крайният получател възстановява по 25% от предоставената помощ за всяка една 

година на неизпълнение в рамките на 4-те години, следващи годината на въвеждане 

в експлоатация на фотоволтаичната система, по реда на чл. 4.2. от Договора за 

финансиране (Приложение 15 към Условията за изпълнение). 

116 06.03.2023г. Уважаеми дами и господа, имаме следния въпрос: 

Допустим кандидат ли е по процедура BG-RRP-3.006 „Изграждане 

на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални 

съоръжения за съхранение на енергия в предприятията”, кандидат 

притежаващ фирма със седалище в допустима област, но с дейност 

в селски район, която дейност обхваща голям периметър или по-

точно - Притежание и управление на частни радиостанции (9 бр. 

радио), които предаватели се намират в селски район? 

Съгласно информацията, представена в запитването, посоченият кандидат би бил 

допустим по настоящата процедура при положение, че отговаря и на всички 

останали приложими изисквания и ограничения на Условията за кандидатстване. 

 

117 06.03.2023г. Здравейте, 

във връзка с даденото разяснение на въпрос 1 т.2 относно 

кандидатстване на предприятие с основен код на дейност  в КИД 

L68.2 Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими 

имоти, моля да дадете конкретно разяснение  относно следните 

неща, тъй като въпросът касае голяма част от потенциалните 

кандидати: 

1. какво разбирате под определението ""да използват 

произведената енергия само за собствено потребление и същата да 

не е свързана с покупко-продажба"". За собствено потребление 

имате предвид да се ползва единствено  за нуждите на сградата, 

предмет на инвестицията ли?  Предвид че  обектът се отдава под 

наем е неприложимо произведената енергия да се потребява 

директно от дружеството кандидат.  

1. Основните параметри на процедурата са съобразени с регламентираното в чл. 

25а от Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ), като в ал. 1 на 

посочения член от ЗЕВИ е записано „Краен клиент може да изгради енергийни 

обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници 

върху покривни и фасадни конструкции на сгради, присъединени към 

електропреносната, електроразпределителна или затворена 

електроразпределителна мрежа и върху недвижими имоти към тях в 

урбанизирани територии, енергията от които ще се използва само за собствено 

потребление, като общата инсталирана мощност на енергийните обекти може 

да бъде до два пъти размера на предоставената мощност, но не повече от 5 MW.“. 

Цитираният член, както и други допълнения от 07.06.2022 г. в ЗЕВИ, са приети в 

изпълнение на Директива (ЕС) 2018/2001 на Европейския парламент и на Съвета 

от 11 декември 2018 година за насърчаване използването на енергия от 

възобновяеми източници, като целта е да бъде въведен значително облекчен ред за 

изграждане на обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми 
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2. Моля да конкретизирате на база на какви документи/ 

доказателства, които СНД може да изисква при проверка на място, 

ще се преценява дали са спазени  тези изисквания. 

енергийни източници (ВЕИ) за собствено потребление. Посочените изменения в 

ЗЕВИ допринасят за съществено намаляване на разходите, административната 

тежест и необходимото време за крайните клиенти, които искат да изградят 

енергийни обекти за производство на електрическа енергия от ВЕИ само за 

собствено потребление, като общата инсталирана мощност на енергийните обекти 

може да бъде до два пъти размера на предоставената мощност. 

Допълнително, съгласно т. 11.1, подт. 5) от Условията за кандидатстване, 

допустими по настоящата процедура са само кандидати, които са заявили подкрепа 

за основната си икономическа дейност, съгласно Класификацията на 

икономическите дейности (КИД-2008) на НСИ. Също така, в условията е посочено, 

че могат да участват в процедурата и да получат безвъзмездно финансиране 

кандидати, които чрез изградената по инвестицията фотоволтаична система и 

батерии ще захранват с електрическа енергия сгради, в които упражняват 

основната си 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. 

Във връзка с посоченото и съгласно информацията, представена в запитването, 

произведената електрическа енергия от изградената по процедурата фотоволтаична 

система с батерии следва да е само за собствено потребление на кандидата 

(например по отношение на кандидати, занимаващи се с операции с недвижими 

имоти и отдаване под наем, собственото потребление може да е свързано с 

организацията и управлението на дейностите по отдаване под наем) и 

произведената електроенергия да не бъде предмет на търговска сделка за покупко-

продажба. 

Моля, запознайте се и с разясненията по въпрос № 103. 

 

2. Отговорност на кандидата е да осигури подходящи начини и технически 

средства, чрез които да удостовери, че чрез инвестицията по настоящата процедура 

не се финансират недопустими дейности и разходи. Например такива могат да 

бъдат отделни контролни електромери, удостоверяващи че енергията, произведена 

от фотоволтаичната система с батерии се използва само за собствено потребление 

и др. 
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118 06.03.2023г. Здравейте,  

Във връзка с отговор на въпрос 1, т.1, че е допустимо изграждане 

на инвестиция по процедурата, въпреки, че има вече инсталирана 

централа за ""собствено потребление"", допълвам въпроса със 

следната хипотеза: 

Допустимо ли е изграждане на централа за собствено потребление 

по процедурата (спазвайки всички останали изисквания за 

допустимост), ако в предприятието има вече изградена централа, 

която е за собствено потребление + износ на излишната 

електроенергия?  

Давам и конкретен пример: 

Фирма Х е изградила 30kWp централа преди 2 години, като събота 

и неделя продава излишната енергия. Може да се приеме, дори, че 

това е било ""първи етап"", за да се провери до колко ефективни са 

подобни инсталации. Компанията, обаче, реално има нужда от 

130kWp централа отчитайки реалната нужда от електрическа 

енергия.  

Допустимо ли е да финансираме нужните 100kWp мощност по 

процедурата, спазвайки всички останали изисквания на 

програмата? 

Има ли нормативни пречки или проблем от страна на ЕРД да бъдат 

присъединени две електроцентрали - една за ""собствено+износ на 

излишъка"" и една централа за ""собствено потребление само в 

комбинация със съоръжение за съхранение на енергията""? 

 

Второ питане: 

Ако спазим отговора на въпрос 1, т.1 и изградим ""нова централа"" 

за собствено потребление към вече съществуваща такава централа 

за собствено потребление, как ще се отчита индикатора за 

потребена енергия? 

Ще се вземат данни за потребената енергия само от изградената по 

проекта централа или ще се изчислява сумарно дали покриваме 

изискването на ""новата"" и ""старата"" централа? 

1. В т. 11.2, подт. 5) от Условията за кандидатстване е посочено, че не могат да 

участват в процедурата и да получат безвъзмездно финансиране кандидати, които 

чрез изградената по предложението фотоволтаична система и съоръжения за 

локално съхранение на произведената енергия ще захранват с електрическа енергия 

сгради, в които упражняват едновременно дейност в допустими сектори и в 

недопустими сектори по настоящата процедура, с оглед на обстоятелството, че не 

може да се гарантира отделяне на дейностите, така че дейностите в недопустимите 

сектори да не се ползват от безвъзмездното финансиране, предоставено по 

процедурата. 

Във връзка с посоченото, при положение, че произведената енергия от 

новоизградената по процедурата фотоволтаична система не се използва за 

недопустимата дейност (производство на енергия), и предложението отговаря на 

всички останали приложими изисквания и ограничения по процедурата, 

посочената в запитването хипотеза е допустима. 

Обръщаме внимание, че в раздел „План за изпълнение / Дейности по проекта“ от 

Формуляра за кандидатстване кандидатите следва задължително да представят 

информация относно необходимостта от получаване на подкрепа за изграждане на 

нови фотоволтаични инсталации за производство на енергия от възобновяеми 

източници за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за 

съхранение на енергия (батерии), включени в предложението за изпълнение на 

инвестиция. Липсата на обоснована информация относно необходимостта от 

получаване на подкрепа за планираните в проекта инвестиции, може да доведе до 

премахване на съответните разходи в бюджета на предложението или отхвърляне 

на предложението при премахване на всички разходи от бюджета. 

 

2. Моля, запознайте се с разясненията по въпроси № 44, т. 2 и № 50. 

 

119 06.03.2023г. Във връзка с отговор 30, а именно: 

Логиката за поставяне на минимална граница на общия капацитет 

на локалните съоръжения за съхранение на енергия (батериите) е 

Както е посочено в т. 13.1, подт. 1.5) от Условията за кандидатстване, 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) 
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по отношение на възможността за съхранение на произведената от 

фотоволтаичната централа енергия, а не по отношение на 

потреблението. Потреблението на съхранената в батериите енергия 

е според нуждите и натовареността на обекта. 

С включването на подобно изискване в Условия за кандидатстване 

се цели кандидатите по процедурата да закупят система за 

съхранение на енергията (батерия), съобразно мощността на 

изгражданата фотоволтаична централа (нови, неупотребявани 

батерии, тип на акумулаторни батерии, динамични характеристики 

– max I, зарядно U, време за разряд – под товар и саморазряд, 

капацитет и др.), така че системата за съхранение да може да поеме 

100% от производството на енергия за поне 1 час от общата 

инсталирана мощност на централата или да поеме 50% за поне 2 

часа и т.н. 

Посоченото е условно дефиниран минимален праг и е свързан с 

произведената (излишна) енергия от фотоволтаичната система, 

която в противен случай ще бъде загубена. 

Дефинирате, че трябва да се интересуваме от генерираната енергия 

и нейното съхранение, а не от времето за нейният разряд. 

Тогава: 

- как да изберем в кой час да направим изчислението защото една 

100kWp централа генерира едно количество енергия сутрин, а 

съвсем друго на обяд? Същата тази централа генерира една енергия 

през Юни месец и съвсем различна енергия през Декември, ако 

съпоставим времето от 12:00 до 13:00 например. 

Моля за точен и изчерпателен отговор.  

Не случайно задаваме толкова много въпроси касаещи 

съоръженията за съхранение на енергия, защото те са основният 

проблем при кандидатстване и най-вече техният размер, цена и 

неефективност. 

На някой в УО трябва да му светне, че има причина поради която 

към 18:05ч на 06 Март 2023г, почти един месец след обявяване на 

процедурата да няма подаден НИТО ЕДИН ПРОЕКТ въпреки 

големият първоначален интерес на бизнеса.  

Не отговорите ли ясно на зададените от мен и колегите въпроси, 

рискувате тази процедура да се превърне от една добра идея във 

час за поне 100% от инсталираната мощност на фотоволтаичната система, 

изградена по настоящата процедура. 

Във връзка с посоченото, изискуемият по процедурата общ минимален капацитет 

(в kWh) на локалните съоръжения за съхранение на енергия (батериите) следва да 

се определи съгласно „инсталираната мощност на фотоволтаичната система“, т.е. 

съгласно сумата от изходящата (номинална) активна мощност на инверторите 

(изходните AC характеристики на всички инвертори) към фотоволтаичната 

система, подкрепена с настоящата инвестиция, съгласно техническите 

спецификации, посочени от производителя/инсталатора. Например, ако изходната 

инсталирана мощност на фотоволтаичната електроцентрала е 100 kW, то 

използваемият капацитет на батерията следва да е минимум 100 kWh или по-голям. 

Моля, запознайте се и с разясненията по въпрос № 12. 

 

Допълнително, бихме искали да обърнем внимание, че заявяването на подкрепа по 

настоящата процедура изисква специфична подготовка. Освен стандартния 

формуляр, е необходимо да бъде предоставен идеен проект или 

технически/работен проект, изготвен от лице с проектантска правоспособност, 

вписано в съответния регистър на Камарата на инженерите в инвестиционното 

проектиране. Тази документация изисква повече време за изготвяне и е основната 

причина мярката да има и по-дълъг срок за кандидатстване, а именно - тримесечен. 

Към момента, очакванията ни за голям интерес към процедурата от страна на 

бизнеса се протвърждават, както от получените над 100 броя предложения и 

коментари в процеса на обществено обсъждане на проекта на процедурата, така и 

на базата на полученитe към 15.03.2023 г. над 170 индивидуални запитвания за 

разяснения по мярката. 

В допълнение, основателно може да се предположи, че потенциалните кандидати 

предпочитат да се възползват максимално от наличното време за подготовка, за да 

повишат качеството на проектите си, с което логично се обяснява факта, че към 

момента все още няма голям брой подадени предложения. 
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№ Дата на 

получаване 

Въпрос Разяснения от СНД 

фиаско с нулев или много нисък интерес, поради грешките 

заложени в логиката на процедурата. 

120 06.03.2023г. Уважаеми дами и господа, 

Във връзка с обявената процедура BG-RRP-3.006 „Изграждане на 

нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални 

съоръжения за съхранение на енергия в предприятията”, бихме 

искали да ви зададем следния въпрос: 

В раздел 11.2. Критерии за недопустимост на кандидатите, точка 5 

гласи Не могат да участват в процедурата и да получат 

безвъзмездно финансиране кандидати, които чрез изградената по 

предложението фотоволтаична система и съоръжения за локално 

съхранение на произведената енергия ще захранват с електрическа 

енергия сгради, в които упражняват едновременно дейност в 

допустими сектори и в недопустими сектори по настоящата 

процедура, с оглед на обстоятелството, че не може да се гарантира 

отделяне на дейностите, така че дейностите в недопустимите 

сектори да не се ползват от безвъзмездното финансиране, 

предоставено по процедурата. 

Много предприятия вече имат изградени фотоволтаични системи 

за продажба на електрическа енергия и съгласно дадените отговори 

на въпроси (включително въпрос № 35 от 20.02.2023г.) са 

допустими за участие при условие, че отговарят на всички 

изисквания на процедурата. 

Моля за конкретно становище относно следните хипотези, 

отнасящи се до предприятията, които вече имат изградени 

фотоволтаични системи, електроенергията от които е обект на 

продажба. 

1. Дружество притежава две самостоятелни сгради на 

територията на един имот. На покрива на Сграда 1 е изградена 

фотоволтаична система, електроенергията от която е обект на 

продажба. Допустимо ли е предприятието да кандидатства за 

изграждане на фотоволтаична система с батерии на Сграда 2, която 

система произвежда енергия само за собственото потребление на 

Сграда 2? 

2. Дружеството притежава само една самостоятелни сграда, 

но на територията на същия имот (върху земната повърхност) е 

1. и 2. В запитването не се съдържа достатъчно информация за предоставяне на 

еднозначно и категорично становище. 

При положение, че кандидатът и предложението за изпълнение на инвестиция 

отговарят на всички приложими изисквания и ограничения по процедурата, 

посочената в запитването хипотеза е допустима. 

Обръщаме внимание, че в раздел „План за изпълнение / Дейности по проекта“ от 

Формуляра за кандидатстване кандидатите следва задължително да представят 

информация относно необходимостта от получаване на подкрепа за изграждане на 

нови фотоволтаични инсталации за производство на енергия от възобновяеми 

източници за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за 

съхранение на енергия (батерии), включени в предложението за изпълнение на 

инвестиция, особено в светлината на изградена вече в предприятието 

фотоволтаична система. Липсата на обоснована информация относно 

необходимостта от получаване на подкрепа за планираните в проекта инвестиции, 

може да доведе до премахване на съответните разходи в бюджета на 

предложението или отхвърляне на предложението при премахване на всички 

разходи от бюджета. 

Следва да имате предвид, че окончателно решение относно допустимостта на 

дадено  предложение за изпълнение на инвестиция  ще бъде взето от Оценителната 

комисия, която ще разполага с цялата специфична информация относно 

предложението. 

СНД може да извършва допълнителни проверки относно спазването на 

изискванията и ограниченията по настоящата процедура и в случай на установени 

нередовности да поиска възстановяване на помощта. 

Моля, запознайте се с разясненията по въпрос № 118. 

 

3. Отговорност на кандидата е да осигури подходящи начини и технически 

средства, чрез които да удостовери, че чрез инвестицията по настоящата процедура 

не се финансират недопустими дейности и разходи. 
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№ Дата на 

получаване 

Въпрос Разяснения от СНД 

изградена фотоволтаична система, електроенергията от която е 

обект на продажба. Допустимо ли е предприятието да кандидатства 

за изграждане на нова фотоволтаична система с батерии на покрива 

на сградата? 

3. Как УО проследява съответствието с изискването, че 

изградената по предложението фотоволтаична система и 

съоръжения за локално съхранение на произведената енергия ще 

захранват с електрическа енергия само сгради, в които се 

упражняват дейности в допустими сектори? Източник на проверка 

е само предоставената информация във формуляра за 

кандидатстване или ще се проверяват и други документи и 

обстоятелства– моля за пояснение. 

Благодаря, предварително! 

121 06.03.2023г. Уважаеми дами и господа, 

Във връзка с обявената процедура BG-RRP-3.006 „Изграждане на 

нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални 

съоръжения за съхранение на енергия в предприятията”, бихме 

искали да ви зададем следния въпрос: 

Кандидат, развиващ дейността си съгласно КИД 55 Хотелиерство, 

е собственик на няколко самостоятелни обекта в сграда, както 

следва - ресторант, СПА зона, фитнес, рецепция. Всеки един от 

описаните обекти притежава самостоятелна партида в 

електроразпределителното дружество и за всеки един обект е 

налице отделна присъединена мощност към 01.12.2022 г. съгласно 

договор с ЕРД.  

Моля за информация допустимо ли е кандидатът да изгради ФВЕЦ 

в/у собствен имот, който е съседен или в близост до този, в/у който 

е изграден хотелът и да си осигури необходимите мощности за да 

захрани собствените си самостоятелни обекти в сградата. 

Благодаря, предварително! 

Посочената в запитването хипотеза не е допустима по настоящата процедура. 

Съгласно Условията за кандидатстване 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 като източник на проверка е удостоверението, 

издадено от ЕРД, или Договор с ЕРД, от което/който е видна предоставената 

мощност на кандидата към 01.12.2022 г. за обекта, където ще се изгради 

фотоволтаичната система с батериите.  

Във връзка с изложеното, захранване на обекти, различни от тези по отношение на 

които е заявена за изграждане фотоволтаична система, е недопустимо. 

Моля, запознайте се и с разясненията по въпрос № 37, т. 1 и № 111, т. 2. 

 

122 06.03.2023г. Здравейте, 

Във връзка с публикуваните критерии за оценка на качеството на 

предложението за изпълнение на инвестиция по настоящата 

процедура,  имаме следния случай, за който бихме желали да 

получим уточнение, указания. Дружеството ни има реализирани 

над 100 хил.лв. инвестиции, през разглежданите по критерия за 

Начинът на изчисляване на Критерий № 34 „Инвестиционна дейност на кандидата 

за 2019 г., 2020 г. и 2021 г.” от Критериите за оценка на качеството в Приложение 

5 към Условията за кандидатстване, предвижда данните, необходими за 

изчисляване на коефициента, да се извличат от Справката за нетекущите 

(дълготрайните) активи за 2019 г., 2020 г. и 2021 г. или Справката за нетекущите 

(дълготрайните) активи на микропредприятията за 2019 г., 2020 г. и 2021 г. (в 
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получаване 

Въпрос Разяснения от СНД 

инвестиционна дейност за разглежданите три години, в машини, 

съоръжения, сгради. Но направените инвестиции в предприятието, 

не са отразени в Справка за нетекущите активи за нито една от 

трите разглеждани години 2019, 2020, 2021. След отправено 

официално запитване до НСИ, с молба да бъде предоставена 

възможност да се коригира и отразят коректно направените 

инвестиции в горепосочената справка, ни бе отказано. Има ли 

възможност в оценката на проектното предложение за изпълнение 

на инвестиция да се вземат при оценката на проекта и други 

счетоводни документи, които да представим, които да удостоверят 

направените инвестиции в предприятието, за да се получат 

съответните точки по критерия за оценка на качеството проекта за 

Инвестиционна дейност на кандидата за 2019г., 2020г. и 2021 г.? 

Благодаря за вниманието! 

случай на микропредприятия, които са я попълнили) или Отчета за приходите и 

разходите за 2019 г., 2020 г. и 2021 г. (в случай на предприятия, несъставящи баланс 

(ЕТ)). 

Посочените документи се предоставят на СНД по служебен път чрез 

Информационната система за мониторинг на европейски и национални стратегии 

и регионална политика – МониторСтат (поддържана и управлявана от НСИ). 

Въвеждането на други счетоводни документи, различни от посочените в 

Приложение 5 към Условията за кандидатстване, за оценка на качеството на 

предложенията за изпълнение на инвестиции, би довело до нарушаване на 

принципите на свободна конкуренция, равно третиране, публичност и недопускане 

на дискриминация, регламентирани в чл. 17 от ПМС № 114/08.06.2022 г. за 

определяне на детайлни правила за предоставяне на средства на крайни получатели 

от Механизма за възстановяване и устойчивост. 

 

123 06.03.2023г. Здравейте, 

Във връзка с подготовка на предложение за изпълнение на 

инвестиция по процедура BG-RRP-3.006 „Изграждане на нови ВЕИ 

за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за 

съхранение на енергия в предприятията”, моля за Вашето 

експертно становище относно възникнал въпрос за допустимостта 

на кандидат в следната хипотеза: 

Съгласно чл.262 от Търговския закон при вливане цялото 

имущество на едно или повече търговски дружества 

(преобразуващи се дружества) преминава към едно съществуващо 

дружество (приемащо дружество), което става техен 

правоприемник. В случай че Предприятие А се влее в Предприятие 

Б след 01.12.2022г. и преди датата на кандидатстване, били било 

допустимо Предприятие Б (приемащо дружество) да кандидатства 

по настоящата процедура въз основа на Удостоверението/Договора 

на Предприятие А (преобразуващо се дружество) с ЕРД при 

спазване на всички останали изисквания по процедурата. 

От удостоверението/договора е видно предоставената мощност на 

Предприятие А (преобразуващо се дружество) към 01.12.2022 г. за 

обекта, където ще се изгради фотоволтаичната система с 

Кандидат, при който е налице вливане съгласно чл. 262 от Търговския закон или 

кандидат, образуван в резултат на сливане съгласно чл. 262а от Търговския закон, 

като преобразуващите се дружества са прекратени без ликвидация, би бил 

допустим по настоящата процедура при положение, че отговаря и на всички 

останали приложими изисквания и ограничения на Условията за кандидатстване. 

Административният орган събира оповестената от кандидатите информация при 

спазване на чл. 23, ал. 6 от Закона за търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ и 

кандидатите не следва да доказват публикувани обстоятелства (в случая 

правоприемството, ако то е оповестено). 

Моля, запознайте се и с разясненията по въпроси № 39 и № 41, т. 1. 

 



    
 

 

 

Финансирано от 
Европейския съюз 

СледващоПоколениеЕС 

 

План за възстановяване 
и устойчивост 

 
 

Република България 

 

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ ПО 

ПРОЦЕДУРА BG-RRP-3.006 „ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ ВЕИ ЗА СОБСТВЕНО 

ПОТРЕБЛЕНИЕ В КОМБИНАЦИЯ С ЛОКАЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА 

СЪХРАНЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ В ПРЕДПРИЯТИЯТА” НА НПВУ 
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№ Дата на 

получаване 

Въпрос Разяснения от СНД 

батериите, който към момента на кандидатстване ще бъде част от 

активите на кандидата - Предприятие Б (приемащо дружество). 

От удостоверението/договора ще бъде видно минимум следната 

информация: 

- Наименование на Предприятие А (преобразуващо се дружество) 

и ЕИК; 

- Адрес на обекта, където се предоставя мощността; 

- Предоставена мощност на Предприятие А (преобразуващо се 

дружество). 

Моля за Вашето експертно становище и по отношение на 

аналогичен въпрос в случай на сливане съгласно чл. 262а на 

Търговския закон. 

Предварително благодаря за предоставените разяснения! 

 

 


