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№ Дата на 

получаване 

Въпрос Разяснения от СНД 

Дата на разясненията от СНД: 23.03.2023 г. 

138 08.03.2023г. Поставяме отново въпроса, който вече сме задали под № 51. На 

него сте отговорили без да държите сметка за особеното качество 

на правната фигура ""едноличен търговец"" - това е ФЛ, комуто е 

признато правото да извършва търговска дейност, т.е. не възниква 

нов правен субект, различен от физическото лице. В този смисъл 

препратката към отговора на въпрос № 20 е иррелевантна, тъй като 

той касае капиталово дружество - вероятно ЕООД. Моля да имате 

предвид това уточнение преди да отговорите на следния въпрос: 

Допустимо ли е по процедурата да кандидатства едноличен 

търговец, при условие, че сградата (хотел), в която ще се 

осъществяват инвестициите, е собственост на физическото лице, 

което е едноличният търговец? 

В запитването не се съдържа достатъчно информация за предоставяне на 

еднозначно и категорично становище. 

Съгласно т. 11.1, подт. 1) от Условията за кандидатстване допустими по 

процедурата са само кандидати, които 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. 

Допълнително, съгласно т. 13.1, подт. 1.7) от Условията за кандидатстване: 

Фотоволтаичната система с батерии трябва да се изграждат върху сграда/имот, 

която/който е изцяло собственост на кандидата (търговец по смисъла на 

Търговския закон или Закона за кооперациите или еквивалентно лице на държава-

членка на ЕИП - едноличен търговец или юридическото лице). В случай на сграда, 

същата следва да е въведена в експлоатация към датата на кандидатстване. 

ИЛИ 

Фотоволтаичната система с батерии трябва да се изграждат върху сграда, за която 

единствено кандидатът (търговец по смисъла на Търговския закон или Закона за 

кооперациите или еквивалентно лице на държава-членка на ЕИП - едноличен 

търговец или юридическото лице) има учредено право на строеж. Сградата, за 

която има учредено право на строеж, следва да е въведена в експлоатация към 

датата на кандидатстване. 

За да се използват придобитите от физическото лице движими и недвижими вещи 

за дейността му като ЕТ е необходимо да се състави протокол, в който съгласно чл. 

27, ал. 3 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) се 

посочва вида на вещта и цената на придобиването й (от физическото лице) и вещта 

да е заведена в счетоводството на предприятието на ЕТ.  

В запитването не е налична информация, че посоченото завеждане е сторено, 

поради което не може да се приеме, че личното имущество (сграда/хотел) е 

използвано за осъществяваната стопанска дейност като ЕТ. Когато не е осъществен 
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фактическият състав по чл. 27, ал. 2 и ал. 3 от ЗДДФЛ, не може да се приеме, че 

личното имущество на физическото лице се използва в дейността на ЕТ. 

С оглед изложеното, посоченият в запитването кандидат (ЕТ) би изпълнил 

изискването на т. 13.1, подт. 1.7) от Условията за кандидатстване единствено при 

положение, че сградата (хотела), където ще се инсталират фотоволтаичната 

система с батериите, е заведена в счетоводството и се използва в дейността на 

предприятието на ЕТ. 

Моля, запознайте се и с разясненията по въпрос № 161. 

154 13.03.2023г. Въпрос 1: 

Ако едно предприятие през двете последни поредни приключили 

финасови години има средно списъчен брой на персонала 300 лица, 

активи 100 000 000 лв (50 млн.евро) и НПП 120 000 000 лв (60 

млн.евро), то това предприятие в коя катерогия попада: голямо или 

small mid-caps (малко дружество със средна пазарна 

капитализация)?  

В тази връзка: Каква е разликата между голямо предприятие и 

предприятие, попадащо под определението small mid-caps в 

случай, че и трите признака (персонал, активи и оборот) се 

припокриват и са взети предвид всички отношения на 

партньорство и свързаност с други предприятия по смисъла на чл. 

4 от ЗМСП?  

Въпрос 2: 

Ако едно предприятие през двете последни поредни приключили 

финасови години има средно списъчен брой на персонала 600 лица, 

активи 180 млн. лв (90 млн.евро) и НПП 100 млн.лв (50 млн.евро) , 

то това предприятие в коя катерогия попада: голямо или mid-caps 

(дружество със средна пазарна капитализация)?  

В тази връзка: Каква е разликата между голямо предприятие и 

предприятие, попадащо под определението mid-caps в случай, че и 

трите признака (персонал, активи и оборот) се припокриват и са 

взети предвид всички отношения на партньорство и свързаност с 

други предприятия по смисъла на чл. 4 от ЗМСП?  

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

еднозначно и категорично становище. 

В случай че посочените в запитването данни на предприятието са определени като 

са взети предвид всички отношения на партньорство и свързаност с други 

предприятия по смисъла на чл. 4 от ЗМСП, то същото не е МСП, т.е. предприятието 

е голямо предприятие (по смисъла на ЗМСП). 

Допълнително, съгласно определенията, представени в Приложение 12 към 

Условията за кандидатстване, визираното в запитването предприятие попада в 

дефиницията за „малки дружества със средна пазарна капитализация (Small Mid-

Caps)“. 

 

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

еднозначно и категорично становище. 

В случай че посочените в запитването данни на предприятието са определени като 

са взети предвид всички отношения на партньорство и свързаност с други 

предприятия по смисъла на чл. 4 от ЗМСП, то същото не е МСП, т.е. предприятието 

е голямо предприятие (по смисъла на ЗМСП). 

Допълнително, съгласно определенията, представени в Приложение 12 към 

Условията за кандидатстване, визираното в запитването предприятие попада в 

дефиницията за „дружества със средна пазарна капитализация (Mid-Caps)“. 

 

Големи предприятия са всички предприятия, които не са МСП съгласно ЗМСП. 

Видно от изложеното, предприятия, попадащи в дефинициите за „малки дружества 

със средна пазарна капитализация (Small Mid-Caps)“ и „дружества със средна 

пазарна капитализация (Mid-Caps)“, не са МСП, и съответно същите се включват в 

категория „големи предприятия“. Посоченото разграничение е подобно на 
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указаното в чл. 3 от ЗМСП разделение на малките и средни предприятия на: 

микропредприятия, малки предприятия и средни предприятия. 

Съгласно одобрените параметри на настоящата процедура, по мярката не са 

допустими всички големи предприятия, а само тези, които попадат в дефинициите 

за „малки дружества със средна пазарна капитализация (Small Mid-Caps)“ и 

„дружества със средна пазарна капитализация (Mid-Caps)“, представени в 

Приложение 12 към Условията за кандидатстване. 

155 13.03.2023г. Здравейте,  

Притежавам 100% от собствеността на фирми А и Б и съм 

управител в тях. Фирма Б е обявена в несъстоятелност. Двете 

дружества са със сходна дейност. 

Моля за становище от Ваша страна дали съм допустим кандидат по 

настоящата процедура с фирма А? 

Лек ден! 

Условията за кандидатстване не поставят ограничения да не могат да 

кандидатстват по процедурата предприятия, които имат например свързани 

предприятия, които са обявени в несъстоятелност. 

При положение, че кандидатът отговаря на всички приложими изисквания и 

ограничения на Условията за кандидатстване, включително да не е „предприятие в 

затруднено положение“, като изискванията се прилагат и на равнище група – както 

за предприятието-кандидат, така и за предприятията, с които кандидатът формира 

група предприятия (разгледани в цялост), то същият би бил допустим по 

процедурата. 

Обръщаме внимание, че разяснения в рамките на настоящата рубрика се дават по 

отношение на условията за кандидатстване и не могат да съдържат становище 

относно качеството на предложението за изпълнение на инвестиция. 

Моля, запознайте се и с разясненията по въпрос № 124, т. 1. 

156 13.03.2023г. 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 условията за кандидатстване, раздел 21. Списък на документите, 

които се подават на етап кандидатстване, буква е/  е посочено, че 

кандидатът предоставя Удостоверение, 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. 

От удостоверението/договора следва да е видна минимум следната 

информация: 

- Наименование на предприятието и ЕИК; 

- Адрес на обекта, където се предоставя мощността; 

Моля, запознайте се с разясненията по въпрос № 131, т. 1. 
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- Предоставена мощност на кандидата. 

В случай че кандидатът е придобил имот след 01.12.2022 г. и е 

станал собственик на партидата след тази дата, допустим ли е за 

участие в процедурата, при условие че предостави Удостоверение 

издадено му от ЕРД като настоящ собственик на партидата, от 

което е видна предоставената мощност по нейния номер към 

01.12.2022 г. ? 

Описаната ситуация се отнася и за кандидати, които са били 

собственици на имотите преди 01.12.2022 г., но са станали 

собственици на партидата след тази дата. 

Благодаря, предварително! 

157 13.03.2023г. Уважаеми дами и господа, 

в отговора на 30-ти въпрос Вие пишете: ""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."" 

Много моля да поясните дали думите ""и т.н."" означават, че 

можем да монтираме батерии за 12,5% от инсталирана енергия за 8 

ч.? 

Благодаря предварително. 

Както е посочено в разяснението на въпрос № 30, логиката за поставяне на 

минимална граница на общия капацитет на локалните съоръжения за съхранение 

на енергия (батериите) е 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 оглед на изложеното, изискването по т. 13.1, подт. 1.5) от Условията за 

кандидатстване, би се приело за спазено от страна на кандидата и при закупени 

локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии), които могат да поемат 

12,5% от производството на енергия за поне 8 часа от общата инсталирана мощност 

на централата. 

Обръщаме внимание, че всички варианти на общ минимален капацитет (в kWh) на 

батериите, посочени в Условията за кандидатстване, както и в настоящата сесия 

„Въпроси и отговори“ по процедурата, са условни и на практика са еквивалентни, 

т.е. батерии, които могат да поемат 12,5% от производството на енергия за поне 8 

часа от общата инсталирана мощност на централата, е равносилно на батерии 

поемащи 100% от инсталирана мощност за поне 1 час. Това е минимално изискване 

за капацитет на батериите, като по преценка на кандидата/проектанта капацитета 

може да бъде и по-голям, в зависимост от потреблението и нуждите на конкретните 

предприятия. 

Моля, запознайте се и с разясненията по въпроси № 89 и № 100, т. 2. 

158 13.03.2023г. Уважаеми дами и господа, 

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

нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални 

Посочената в запитването хипотеза не е допустима по настоящата процедура. 

Моля, запознайте се и с разясненията по въпрос № 9. 
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съоръжения за съхранение на енергия в предприятията”, бихме 

искали да ви зададем следния въпрос: 

В условията за кандидатстване, раздел 13.1. Допустими дейности, 

в точка 1.7) е посочено Фотоволтаичната система с батерии трябва 

да се изграждат върху сграда/имот, която/който е изцяло 

собственост на кандидата. В случай на сграда, същата следва да е 

въведена в експлоатация към датата на кандидатстване. 

ИЛИ 

Фотоволтаичната система с батерии трябва да се изграждат върху 

сграда, за която единствено кандидатът има учредено право на 

строеж. Сградата, за която има учредено право на строеж, следва 

да е въведена в експлоатация към датата на кандидатстване. 

Моля за становище по следния казус: 

Едно физическо лице е едноличен собственик на капитала на две 

предприятия. Предприятие А е собственик на имотите, които се 

ползват изцяло от предприятие Б за осъществяване на основната 

му икономическа дейност в областта на производството. 

Допустимо ли е предприятие Б да участва в процедурата при 

спазване на всички условия, тъй като по същество 100 % от 

предприятията А и Б и притежаваните от тях активи (включително 

имотите) имат един и същ действителен собственик – физическо 

лице съгласно определението за действителен собственик дадено в 

Директива (ЕС) 2015/849, чл. 3, т. 6. 

Благодаря, предварително! 

 

159 13.03.2023г. Здравейте, 

Съгласно т. 10 ""Процент на съфинансиране"" от Условията за 

кандидатстване по процедура BG-RRP-3.006, ""в случай че 

предложението за изпълнение на инвестиция се изпълнява 

едновременно в два региона/области (места на изпълнение) с 

различен максимално допустим интензитет на помощта, 

кандидатът следва да заложи разходите в бюджета съобразно 

приложимите интензитети за съответния район/област (места на 

изпълнение)"". 

В тази връзка моля за следното разяснение: 

Посоченият в запитването вариант на залагане на разходите в бюджета не е 

допустим по настоящата процедура. 

Обръщаме внимание, че в случай че кандидатът планира изграждане на отделни 

фотоволтаични системи в комбинация с батерии в отделните стопански обекти, 

същите следва да бъдат заложени на отделни бюджетни редове от ниво 3, чрез 

бутона „Добави“. 

При въвеждането/определянето на интензитета на безвъзмездното финансиране, 

кандидатите следва да се съобразят с максималния интензитет на безвъзмездната 

финансова помощ (БФП) по процедурата в зависимост от мястото на изпълнение 

на инвестицията и категорията на предприятието, описан в т. 10 „Процент на 

съфинансиране“ от Условията за кандидатстване. 
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№ Дата на 
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Въпрос Разяснения от СНД 

- Как следва да се нанесат различните интензитети за различните 

места за изпълнение (Примерно: за средно предприятие в гр. София 

- 45% и гр. Асеновград - 50%)? 

ИСМ-ИСУН не разполага с функционалност за посочване на 

различни интензитети, в случай, че двата ФЕЦ с батерии бъдат 

посочени като различни дейности с различни места за изпълнение, 

за да бъдат посочени респ. с различен интензитет в т. 6 ""Бюджет"" 

от Формуляра за кандидатстване. 

В тази връзка единствения подход остава да планираме една 

дейност, в която да обосновем нуждата от 2 бр. ФЕЦ с батерии в 2 

различни региона с различни интензитети, като приложим 

следната формула: 

За гр. София - 200 000 лв. при 45% интензитет = 90 000 лв. 

За гр. Асеновград - 200 000 лв. при 50% интензитет = 100 000 лв. 

или 

400 000 лв. общ размер на разходите 

190 000 лв. общ размер на БФП 

47,50% интензитет. 

Моля за Вашето становище! 

Благодаря предварително. 

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

случай че кандидатът ще изгражда повече от една фотоволтаична система в райони 

с различен интензитет, при попълването на Бюджета следва да се изпълнят 

следните стъпки: 

1/ Добавя се допълнителен разход от ниво 3;  

2/ Посочват се съответните стойности на системите;  

3/ НЕ се маркира чек бокса за интензитет (%);  

4/ Изчислява се и се посочва БФП за всеки отделен ред/разход, съобразявайки се с 

посочените в т. 10 от Условията за кандидатстване максимални интензитети 

съобразно категорията на предприятието и мястото на изпълнение на 

инвестицията. 

Например, в случай че кандидатът е средно предприятие и изпълнява инвестицията 

в два райони с различен интензитет - гр. София (45%) и гр. Асеновград (50%), като 

стойността на фотоволтаичната система с батерии е една и съща и за двете места – 

по 200 000 лв., следва: 

1/ НЕ се маркира чек бокса за интензитет (%); 

2/ В бюджетния ред за инвестицията в гр. София се посочва БФП – 90 000 лв. 

(200 000 лв. х 45% = 90 000 лв.); 

3/ В бюджетния ред за инвестицията в гр. Асеновград се посочва БФП – 100 000 лв. 

(200 000 лв. х 50% = 100 000 лв.). 

Обръщаме внимание, че в подобни хипотези общият интензитет (%), който се 

визуализира на бюджетен ред 1. „Разходи за изграждане на фотоволтаична система 

за собствено потребление в комбинация с батерии (фонд: МВУ, режим на 

финансиране: Неприложимо, допустим)“, не е реалния % на БФП, а е автоматично 

осреднена от системата стойност. 

Моля, запознайте се и с указанията, предоставени в т. 6 „Бюджет“ от Примерните 

указания за попълване на електронен Формуляр за кандидатстване (Приложение 6 

към Условията за кандидатстване). 

160 13.03.2023г. Здравейте, 

ЕК оповести промени в ОРГО на 09.03.2023 г., които влизат в сила 

в следващите няколко седмици. Моля, да посочите тези промени 

отразяват ли се и ако се отразяват по какъв начин конкретно на 

Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение по 

процедурата. 

Съгласно чл. 5, ал. 6, т. 1 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, след откриване на процедура чрез подбор 

утвърдените Условия за кандидатстване може да се изменят при промени в правото 

на Европейския съюз и/или българското законодателство или в политиката на 
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№ Дата на 

получаване 

Въпрос Разяснения от СНД 

С уважение европейско и/или национално ниво, които налагат привеждане на документите в 

съответствие с тях. 

Във връзка с посоченото, СНД ще предприеме съответни действия, при 

необходимост, във връзка с визираните в запитването промени в ОРГО. 

В случай на необходимост от изменения в Условията за кандидатстване, Условия 

за изпълнение или приложенията към тях, информация за посоченото ще бъде 

публикувана на интернет страницата на Министерство на иновациите и растежа на 

адрес, в раздела на процедурата, както и в Информационната система за Механизма 

(ИСУН 2020), раздел НПВУ - https://eumis2020.government.bg/bg/s/800c457d-e8be-

4421-8ed9-9e78d0a75c39/Procedure/Info/10b9787c-b382-40f2-94b9-1bd8b31f8799. 

161 13.03.2023г. Във връзка с текущ прием по проецедура BG-RRP-3.006 

„Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация 

с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията” 

моля за отговор на следният въпрос по възникнал казус: 

1. Дружество „Х“ е собственик на земята, сградата и партидата 

(договора с ЕРД), предмет на инвестиционно намерение по 

проекта. Дружество „У“ е свързано дружество на дружество „Х“ и 

реален ползвател на сградата, ел.енергията и целият имот. 

Упражнява дейност с КИД в сектор С и формира основният от 

приходите на дружествата в групата. Дружество „Х“ притежава 

всички имоти на групата предприятия, в т.ч. имотът, в който 

дружество „У“ упражнява дейност понастоящем. Световна 

практика е при функциониране на предприятия в група, 

собствеността на активите да се носи от едно основно дружество, а 

основната дейност да се осъществява от другите членове на 

групата. 

Въпросът ни е продиктуван от създадената реална невъзможност 

за директно кандидатстване на ползватели и наематели на имотите, 

в които осъществяват дейност: Възможно ли да се сключи 

предварителен договор за покупко-продажба на имота, предмет на 

интервенция с неговия собственик (съответно собственик на 

сграда, земя и партида) като в случай на одобрение на проекта, на 

етап сключване на договор да представи пред СНД влязъл в сила 

окончателен договор за покупко – продажба и документи за 

1. и 2. Съгласно т. 13.1, подт. 1.7) от Условията за кандидатстване фотоволтаичната 

система с батерии трябва да се изграждат върху сграда/имот, която/който е изцяло 

собственост на кандидата ИЛИ единствено кандидатът да има учредено право на 

строеж и сградата, за която има учредено право на строеж, и където ще се изгражда 

фотоволтаичната система с батериите, е въведена в експлоатация към датата на 

кандидатстване.  

Посоченото обстоятелство се декларира от кандидатите в Декларацията при 

кандидатстване (Приложение 2), която се представя при подаване на 

предложението. 

Видно от изложеното, кандидатът следва да е изпълнил изискването по т. 13.1, 

подт. 1.7) от Условията за кандидатстване до датата на подаване на 

предложението за изпълнение на инвестицията, към което се прилага и 

цитираната Декларация при кандидатстване (Приложение 2) или обстоятелството 

се декларира в раздел „E-ДЕКЛАРАЦИИ” от Формуляра на кандидатстване (в 

зависимост от избрания от кандидата начин на подаване на предложението). 

Допълнително, за удостоверяване на горепосоченото обстоятелство, декларирано 

от кандидатите на етап кандидатстване, същите са длъжни в срок до 3 (три) месеца 

след сключване на договор за финансиране да представят приложимите документи. 

Също така, обръщаме внимание, че 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 01.12.2022 г. за обекта, където ще се изгради 

фотоволтаичната система с батериите. 

https://eumis2020.government.bg/bg/s/800c457d-e8be-4421-8ed9-9e78d0a75c39/Procedure/Info/10b9787c-b382-40f2-94b9-1bd8b31f8799
https://eumis2020.government.bg/bg/s/800c457d-e8be-4421-8ed9-9e78d0a75c39/Procedure/Info/10b9787c-b382-40f2-94b9-1bd8b31f8799
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прехвърлена партида (сключен договор за присъединяване) на 

името на кандидата и вече реален собственик?  

2. В случай, че горната хипотеза е невъзможна или възможна под 

условие, моля за отговор на следния въпрос: Възможно ли е 

сградата, предмет на интервенция да е придобита в периода от 

отваряне на процедурата до момента на изискване на документа 

(съгласно Условията за кандидатстване – до 3 месеца от сключване 

на договор за финансиране на проекта)? 

В случай че кандидатът не може да представи посочените удостоверение/договор 

с ЕРД, същият не е допустим по настоящата процедура. 

Моля, запознайте се и с разясненията по въпрос № 131, т. 1. 

 

162 13.03.2023г. Здравейте, 

Имам следния въпрос. Предприятие има вече изградена 

фотоволтаична система като енергията от нея използва само за 

собствени нужди. Допустимо ли е следкато изградим нова система 

по програмата, батериите да акумулират енергията и от двете 

съоръжения - това, което имам вече изградено и това, което ще 

изградим по процедурата. 

Съгласно Условията за кандидатстване, за да са допустими всички разходи следва 

да са необходими и пряко свързани с изгражданите фотоволтаични системи в 

комбинация с батерии. Допълнително, в условията е посочено, че батериите 

задължително следва да бъдат свързани към изградената по настоящата процедура 

фотоволтаична система, и да съхраняват енергия от нея. 

Също така, във връзка с приложимия режим на държавна помощ по процедурата - 

„инвестиционни помощи за насърчаване на енергията от възобновяеми източници“ 

съгласно чл. 41, т. 6, буква в) от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията, 

съоръженията за локално съхранение на произведената енергия (батериите) следва 

да са част от фотоволтаичната система и да са пряко свързани нея. 

Във връзка с изложеното, използването на финансираната по настоящата 

процедура батерия за съхранение на електрическа енергия от други източници, 

различни от изградената по настоящата инвестиция фотоволтаична система, няма 

да съответства на изискванията на Условията за кандидатстване и чл. 41, т. 6, буква 

в) от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията. 

163 14.03.2023г. Може ли разяснение дали е допустимо да се направи 

фотоволтаична централа с батерии на обект, собственост на 

кандидата, който е складово стопанство, с цел произвеждания ток 

да се ползва от кандидата за производството на продукция. 

Производствената площадка (също собственост на кандидата)  се 

намира на 2 км. от мястото на поставяне на ел. централата. Мястото 

на производство не е подходящо за фотоволтаична централа, 

докато складовите помещения са.  За реалното оползотворяване на 

енергията ще се ползва под наем електропреносната мрежа от 

централата до производствената площадка. Благодаря за отговора. 

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. 
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Въпрос Разяснения от СНД 

Моля, запознайте се и с разясненията по въпроси № 37, т. 1, № 111, т. 2, № 112, № 

121 и № 128. 

164 14.03.2023г. Уважаеми дами и господа, 

Единственият смисъл на изискването за собственост на кандидата 

на сградите, върху които ще се изгражда ФЕЦ по процедурата, е 

осигуряване на устойчивост на инвестицията СЛЕД СКЛЮЧВАНЕ 

НА ДБФП, РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИНВЕСТИЦИЯТА И НАЙ-ВЕЧЕ 

СЛЕД ИЗПЛАЩАНЕ НА БФП. С оглед на последното, моля да 

потвърдите, че документите доказващи собственост на кандидата 

върху сградите, върху които ще се изгражда ФЕЦ, могат да бъдат 

датирани с всяка дата преди изтичане на три месеца от датата на 

сключване на ДБФП по процедурата, когато тези документи са 

изискуеми по процедурата.  

От името на Управителя на … 

Моля, запознайте се с разясненията по въпрос № 161. 

 

165 14.03.2023г. 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: 

При попълване на формуляра за кандидатстване в платформата 

ИСУН, всички кандидати следва да попълнят в поле Индикатори 

информация относно базовата и целевата стойност, както и 

съответните дати на базова и целева стойност, по отношение на 

индикатори „Оперативен капацитет на инсталираните съоръжения 

за съхранение“, „Инсталиран допълнителен оперативен капацитет 

за енергия от възобновяеми източници“ и „Подпомогнати 

предприятия (от които малки, включително микро-, средни, 

големи)“. Моля за детайлна информация кои дати следва да бъдат 

вписани в полета „Дата на базова стойност“ и „Дата на целева 

стойност“ при всеки индикатор.  

Благодаря предварително! 

За целите на настоящата процедура, полета „Дата на базова стойност“ и „Дата на 

целева стойност“ на трите приложими индикатора по мярката, заложени в раздел 4 

„Индикатори“ на Формуляра за кандидатстване, не са приложими, и същите не е 

необходимо да се попълват. 

В случай че някой кандидат вече е попълнил посочените полета и е подал 

предложението си, посоченото няма да се отрази на неговото качество и на 

оценката му. 

Допълнително, искаме да уточним, че непопълването на полета „Дата на базова 

стойност“ и „Дата на целева стойност“ на трите приложими индикатора по 

процедурата, няма да попречи на подаването на предложението за изпълнение на 

инвестиция чрез системата ИСМ-ИСУН 2020, раздел НПВУ. 

 

166 14.03.2023г. Уважаеми Дами и Господа, 

във връзка със зададен въпрос № 105, както и некоректната Ви 

препратка към отговор на въпрос № 103, който НЕ визира 

аналогична на изложената във въпрос № 105 хипотеза, моля за ясен 

1. Условията за кандидатстване не поставят ограничение по отношение на кандидат 

с основна икономическа дейност, попадаща в код С22.22 „Производство на 

опаковки от пластмаси“, да не може да кандидатства по процедурата, и същият би 
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№ Дата на 

получаване 

Въпрос Разяснения от СНД 

отговор на следния въпрос, който да НЕ включва препратки към 

отговори на други въпроси, с които ви уверяваме, че сме запознати, 

но не кореспондират и не дават яснота по отношение на казуса ни: 

 

1. Потенциален Кандидат по процедурата - “фирма Х” осъществява 

допълнителна икономическа дейност, класифицирана с код по 

КИД 68.20 Даване под наем и експлоатация на собствени 

недвижими имоти. Основната икономическа дейност на Кандидата 

е класифицирана също с допустим по процедурата КИД - С 22.22 

Производство на опаковки от пластмаса. 

С оглед на изложеното, Фирма Х отдава част от обособени 

помещения в собствена сграда (в рамките на която осъществява и 

основната си икономическа дейност по производство на опаковки 

от пластмаса) на други юридически лица, като наемателите 

заплащат договорена цена на 1 кв.м. на месец. 

Както ясно е изложено в първоначално отправения към вас въпрос 

с пореден № 105, т. 3 Фирма Х НЕ префактурира на наемателите 

разходи за консумативити (вода, ел. енергия и др.). 

С оглед на изложеното, допустим кандидат ли е Фирма Х по 

процедурата за изграждане на фотоволтаична система с батерии, 

като вземете предвид, че произведената ел. енергия е необходима 

за обезпечаване на основната и на допълнителната икономическа 

дейност на Фирма Х? 

 

2. Потенциален Кандидат по процедурата - “фирма Х” осъществява 

допълнителна икономическа дейност, класифицирана с код по 

КИД 68.20 Даване под наем и експлоатация на собствени 

недвижими имоти. Основната икономическа дейност на Кандидата 

е класифицирана също с допустим по процедурата КИД - С 22.22 

Производство на опаковки от пластмаса. 

С оглед на изложеното, Фирма Х отдава част от обособени 

помещения в собствена сграда (в рамките на която осъществява и 

основната си икономическа дейност по производство на опаковки 

от пластмаса) на други юридически лица към настоящия момент. 

С оглед на изложеното, допустим кандидат ли е Фирма Х, ако 

планира прекратяване на договора за отдаване под наем и в този 

бил допустим при положение, че отговаря и на всички останали приложими 

изисквания и критерии на Условията за кандидатстване. 

Обръщаме внимание, че 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 

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. 
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смисъл  след изпълнението на проекта дружеството няма да 

осъществява допълнителна икономическа дейност с КИД 68.20? 

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 и 

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

продажба. 

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. 

 

2. 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. 

Допълнително, съгласно Условията за кандидатстване по процедурата 

произведената електрическа енергия от изградената по инвестицията 

фотоволтаична система следва да се ползва само за собствено потребление и не 

може да бъде предмет на търговска сделка за покупко-продажба през периода на 

устойчивост (5 (пет) години от въвеждане в експлоатация на фотоволтаична 

система). 

Също така, съгласно Условията за кандидатстване недопустими по процедурата са 

дейности и разходи за осъществяване на покупко-продажба на произведената 

енергия от изградената с настоящата инвестиция фотоволтаична система. 

Отговорност на кандидата е да осигури подходащи начини и технически средства, 

чрез които да удостовери, че чрез инвестицията по настоящата процедура не се 

финансират недопустими дейности и разходи, както и че произведената 
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електрическа енергия от изградената по процедурата фотоволтаична система с 

батерии е само за собствено потребление на кандидата и произведената 

електроенергия да не бъде предмет на търговска сделка за покупко-продажба. 

СНД може да извършва проверки на място, чрез които да изиска доказателства, 

свързани със спазването на тези изисквания и в случай на установени нередовности 

да поиска възстановяване на помощта. 

167 14.03.2023г. ...в продължение на зададени въпроси с входящ регистрационен 

номер BG-RRP-3.006-Q166.... 

3. Потенциален Кандидат по процедурата - “фирма Х” осъществява 

основна икономическа дейност, класифицирана с код по КИД 68.20 

Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти. 

С оглед на изложеното, Фирма Х отдава обособени помещения в 

собствена сграда на други юридически лица, като наемателите 

заплащат договорена цена на 1 кв.м. на месец. 

Както ясно е изложено в първоначално зададения Ви въпрос, 

изведен под пореден номер № 105, т. 3, Фирма Х НЕ префактурира 

на наемателите разходи за консумативити (вода, ел.енергия и др.). 

С оглед на изложеното, допустим кандидат ли е Фирма Х по 

процедурата за изграждане на фотоволтаична система с батерии, 

като вземете предвид, че произведената ел. енергия е необходима 

за обезпечаване на основната икономическа дейност на Фирма Х? 

 

4. В допълнение, обръщаме внимание на обстоятелството, че при 

производството на единица краен продукт производителите 

калкулират вложената за целта ел. енергия. 

По аналог, при предоставянето на услуга, във формирането на 

нейната себестойност се включва и вложената за целта ел. енергия. 

Ако дадено юридическо лице (ЮЛ) осъществява основна 

икономическа дейност с код 68.20, то ЮЛ може, с цел да бъде 

конкурентоспособно, да предлага комплексна услуга с висока 

добавена стойност за крайния потребител, осигуряваща на крайния 

потребител (наемател) както площи/помещения за целите на 

осъществяваната от него дейност, така и всички останали фактори, 

които са необходими за обезпечаване на дейността на крайния 

потребител - в този смисъл, услугата по отдаване под наем може да 

3. и 4. Моля, запознайте се с разясненията по въпрос № 117. 
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обхваща също така и обслужване, в т.ч. почистване на 

площите/помещенията, които са отдадени под наем, да включва 

отстраняване на каквито и да било неизправности, вкл. технически, 

както и да включва обезпечаване на крайния ползвател с 

необходимите за целите на неговата дейност консумативи, в т.ч. 

вода, ток и др.  

Отдаването под наем на собствени недвижими имоти в изложената 

хипотеза наподобява съществено дейността на хотелиерите, 

класифицирана с КИД в рамките на I 55 Хотелиерство. Както е 

изложено във въпрос № 105, т. 1 хотелиерите отдават под наем 

помещения за настаняване, като посетителите заплащат 

определена цена за нощувка. Макар и хотелиерите да НЕ 

фактурират на посетителите отделно разход за ел. енергия, същият 

Е ВКЛЮЧЕН в себестойността на предоставяната от тях 

комплексна услуга. Също така - посетителят се явява и ползвател 

на ел. енергията, потребявана в съответното наето от него 

помещение за периода на неговия престой. 

По какъв начин естеството на хотелския бизнес се отличава за вас 

от естеството на дейността по отдаване под наем на собствени 

недвижими имоти и по какъв начин отдаването на помещения за 

настаняване в рамките на един хотел, кандидатствал и получил 

финансиране за изграждане на фотоволтаична система с батерии в 

рамките на процедурата, се счита, че спазва изискването 

произведената ел. енергия от изградената по инвестицията 

фотоволтаична система да се ползва само за собствено 

потребление, при положение, че тя на практика ще се ползва от 

крайни потребители - явяващи се наематели в хотела? 

С уважение, 

168 14.03.2023г. Уважаеми дами и господа, във връзка с дадени отговори на въпроси 

103 и 105, моля за финално разяснение (надявам се) за 

потенциалните кандидати с КИД 6820 Даване под наем 

и експлоатация на собствени недвижими имоти:  

1. Фирма Х отдава обособени помещения в собствена сграда на 

други юридически лица, като наемателите заплащат договорена 

цена на 1 кв.м. на месец. Фирма Х НЕ префактурира и НЕ 

калкулира на наемателите разходи за електроенергия. 

1. и 2. Моля, запознайте се с разясненията по въпрос № 117. 
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Въпрос Разяснения от СНД 

Електроенергията, която ще се произвежда от ФЕЦ по проекта ще 

бъде ползвана от наемателите БЕЗВЪЗМЕЗДНО, а те ще заплащат 

само наем за квадратен метър. Допустима ли е тази хипотеза? 

2. Защо е допустимо кандидатите в сектор туризъм да калкулират 

в себестойността на услугата си ""нощувка"" разходите за 

електроенергия, която ще се произвежда от изградената ФЕЦ по 

проекта, а за кандидатите с КИД 6820 Даване под наем и 

експлоатация на собствени недвижими имоти тази хипотеза не е 

допустима? Вторите също калкулират в себестойността на 

услугата ""даване под наем"" разходите за електроенергия и др. 

консумативи? И в двата случая ползвателите на електроенергията 

не са самите кандидати а трети лица, техните клиенти - в първия 

случай това са туристите, а във втория случай това са наемателите. 

 

Моля за конкретни  отговори, без препратки към разяснения, с 

които вече сме се запознали подробно и не дават отговор на 

въпросите ни. 

169 14.03.2023г. Здравейте! 

Допустимо ли е кандидат по настоящата процедура, отговарящ на 

изискванията в УК, да подаде ПИИ и по процедура BG-RRP-4.021 

„ПОДКРЕПА ЗА ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДИ В 

СФЕРАТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ТЪРГОВИЯТА И 

УСЛУГИТЕ“ за осъществяване на мерки за енергийна 

ефективност, различни от фотоволтаични инсталации, но 

изпълнявани в същите производствени сгради, собственост на 

кандидата, явяващи се места на изпълнение на проекта по тази 

процедура? Например по едната процедура да изпълнява 

инвестиции за саниране/топлоизолация и подмяна на дограма и 

врати в две от производствените сгради, собственост на кандидата, 

и върху същите сгради да изгради на покрива фотоволтаична 

инсталация в комбинация с батерии за собствено потребление при 

получаване на финансиране по настоящата процедура или е 

недопустимо? В случай, че не може да се изпълняват инвестиции и 

по двете процедури в един и същи стопански обект, допустимо ли 

би било една и съща фирма да кандидатства по двете процедури, 

но като изпълнява предвидените инвестиции за ЕЕ и ВЕИ в 

Условията за кандидатстване не поставят ограничение кандидати по процедура да 

не могат да кандидатстват и по други мерки и програми. 

Обръщаме внимание, че съгласно Условията за кандидатстване по настоящата 

процедура не са допустими разходи и дейности, които вече са финансирани по друг 

проект, програма или каквато и да е друга финансова схема, произлизаща от 

националния бюджет, бюджета на Общността или друга донорска програма, които 

водят до надхвърляне на най-високия размер или интензитет на помощта, 

приложим за тази помощ. 
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различни поризводствени сгради, намиращи се в различни 

населени места? 

Предварително благодаря за отговорите! 

 

 

 


