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СЪОБЩЕНИЕ 

Община Пещера информира, че е отворена процедура за кандидатстване BG-RRP-

3.006 - Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални 

съоръжения за съхранение на енергия в предприятията. 

Министерство на иновациите и растежа е структура за наблюдение и докладване по 

процедурата. 

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. 

Очакваният ефект e ускоряване на прехода към климатична неутралност чрез 

подобряване на енергийната ефективност и независимост на микро-, малките и средните 

предприятие , малките дружества със средна пазарна капитализация  и дружествата със 

средна пазарна капитализация. 

 

Срокове за кандидатстване 

Начален срок: 14.02.2023 г. 18:00 ч. 

Краен срок: 15.05.2023 г. 16:30 ч. 

 

Документи за кандидатстване и информация са достъпни на информационния 

сайт на Община Пещера и на Интернет адрес: ИСУН2020 

 

 

Допустими по настоящата процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на 

инвестиции от крайни получатели СА САМО КАНДИДАТИ, които отговарят на следните 

критерии: 

 

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. 

 

В случай че кандидатите са еквивалентно лице на търговци по смисъла на Търговския закон 

или на Закона на кооперациите съгласно законодателството на държава-членка на 

Европейското икономическо пространство, с оглед извършване на плащания по настоящата 

процедура, към датата на изплащане, кандидатът/крайният получател следва да е 

регистриран по реда на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с 

нестопанска цел (ЮЛНЦ). С цел избягване на подмяна на оценката новорегистрираното 

предприятие следва да бъде дружество по смисъла на Търговския закон с едноличен 

собственик на капитала. Едноличният собственик на капитала на новорегистрираното 

предприятие следва да бъде чуждестранното предприятие-кандидат по процедурата. 

 

https://eumis2020.government.bg/bg/7a9ca767/800c457d-e8be-4421-8ed9-9e78d0a75c39/Procedure/Info/10b9787c-b382-40f2-94b9-1bd8b31f8799
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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 

капитализация1. 

ВАЖНО: В случай че кандидатът предвижда промяна на категорията на предприятието към 

момента на сключване на договора за финансиране и за да може заложения интензитет да 

отговаря на праговете, приложими за съответната категория както към момента на 

кандидатстване, така и към момента на сключване на договора, то кандидатът следва да 

заложи по-ниския интензитет, приложим за двете категории. Посоченото е приложимо както 

за случаите, когато предприятието предвижда да премине от по-ниска към по-висока 

категория (например от малко към средно предприятие), така и обратното, от по-висока към 

по-ниска категория (например от средно към малко предприятие). 

Преди сключване на договор за финансиране, Структурата за наблюдение и докладване ще 

извършва документална проверка както на декларираната от одобрените кандидати на етап 

кандидатстване категория предприятие, така и на категорията към момента преди сключване 

на договора. 

В случай че бъде установена погрешно декларирана категория, довела до неспазване на 

заложени в Условията за кандидатстване правила или ограничения, ще бъде издавано 

Решение за отказ за предоставяне на безвъзмездно финансиране. 

В случай че в декларираната на етап кандидатстване категория/статус на одобрен кандидат 

преди сключване на договор за финансиране настъпи промяна и в резултат на промяната е 

налице неспазване на заложени в Условията за кандидатстване правила или ограничения, ще 

бъде издавано Решение за отказ за предоставяне на безвъзмездно финансиране. 

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.2 

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 

 

ВАЖНО: При определянето на нетните приходи от продажби за 2021 г. се вземат предвид 

само данните от индивидуалния Отчет за приходите и разходите за 2021 г. на предприятието-

кандидат, без да се отчитат данните на свързани предприятия и/или предприятия – партньори 

(ако е приложимо), послужили за определяне на категорията на кандидата. 

 

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

Класификацията на икономическите дейности – КИД-2008 (Приложение 9). 

                                                           
1 Съгласно определенията, представени в Приложение 12 към Условията за кандидатстване. 
2 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). 
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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 

сгради34, 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. 

ВАЖНО: По настоящата процедура кандидатите могат да заявяват подкрепа само за 

кода на основната си икономическа дейност съгласно КИД-2008. Оценителната комисия 

ще извършва служебна проверка относно кода на основната икономическа дейност на 

кандидатите въз основа на данни, предоставени от НСИ за 2021 г.5 В тази връзка, кандидатите 

следва да попълнят и представят на етап кандидатстване Декларация при кандидатстване 

(Приложение 2), включваща Раздел 3 „Декларация за съгласие за предоставяне на данни от 

Националния статистически институт на Министерство на иновациите и растежа по 

служебен път“.  

В случай че при проверката съгласно данните от НСИ за 2021 г. се установи, че кодът на 

основната икономическа дейност на кандидата е недопустим, ще бъде издавано Решение за 

отказ за предоставяне на безвъзмездно финансиране. 

 

 

 

 

 

                                                           
3 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. 
4 Сградата следва да е въведена в експлоатация към датата на кандидатстване. 
5 За допълнителна информация относно определянето на кода на основната икономическа дейност, 
кандидатите могат да се обърнат към НСИ, както и да се запознаят с Методологията за определяне на код на 
основна икономическа дейност по КИД-2008 и методологичните бележки по Класификация на икономическите 
дейности – КИД-2008 (Приложение 9). 


