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Въпрос Разяснения от СНД 

Дата на разясненията от СНД: 28.02.2023 г. 

1 15.02.2023г. Здравейте, 

Моля за разяснения по обявената процедура: 

1. Допустимо ли е да кандидатства предприятие, което вече е 

инсталирало фотоволтаична система за собствени нужди чрез 

собствено финансиране и което желае да изгради нова 

допълнителна система? Ако да, то изискването за мощност до 2 

пъти размера на договора с ЕРД ще се разглежда комплексно за 

старата и новата система ли? 

 

2. Допустима за кандидатстване ли е фирма, която отдава под наем 

имоти в собствена сграда (офиси или жилища, код L68.2 Даване 

под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти)? 

Ако да, то какви допълнителни изисквания има? Допустима ли ще 

бъде сградата за интервенция, ако, да речем, не всички обекти са 

собственост на кандидатстващото предприятие? 

 

3. Обявена е пределна цена в размер до 3 000 лева без ДДС за всеки 

1 kW инсталирана мощност на енергийното съоръжение 

(фотоволтаична система в комбинация с батерии). 

В тази цена се включва само мощността на инсталирана 

фотоволтаична система или се включва и мощността на батерията 

за съхранение? 

 

4. Допустими ли са разходи за консултантски услуги за подготовка 

и управление на проект по процедурата? 

Благодаря ви предварително! Успех! 

1. Съгласно Условията за кандидатстване по процедурата е допустимо единствено 

изграждане на нова фотоволтаична инсталация за производство на енергия от 

възобновяеми източници за собствено потребление в комбинация с локални 

съоръжения за съхранение на енергия (батерии). Батериите задължително следва да 

бъдат свързани към изградената по настоящата процедура фотоволтаична система, и 

да съхраняват енергия от нея. 

Допълнително, по процедурата не са допустими дейности и разходи, свързани с 

изградените по настоящата инвестиция съоръжения /фотоволтаична система и 

съоръжения за локално съхранение на произведената енергия (батерии)/, след като 

същите са започнали вече своята работа (включително разходи по поддръжка и 

замяната на малки части и компоненти на енергийното съоръжение, които 

обикновено се извършват по време на очаквания жизнен цикъл на инсталацията). 

Също така, в Условията за кандидатстване е посочено, че инсталираната мощност на 

изградената по процедурата нова фотоволтаична система за собствено потребление 

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. 

Условията за кандидатстване не поставят ограничение кандидатите по процедурата 

да нямат вече изградена фотоволтаична система за собствено потребление.  

В тази връзка, допустимо е изграждане на допълнителна нова фотоволтаична 

система за собствено потребление задължително в комбинация с батерии, въпреки 

наличието на вече изградена фотоволтаична система, при положение, че са спазени 

и всички останали приложими изисквания и ограничения по процедурата. 

Същeвременно обръщаме внимание, че кандидатът следва да спазва и 

регламентираното в чл. 25а от Закона за енергията от възобновяеми източници 

(ЗЕВИ), че „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 
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енергийните обекти може да бъде до два пъти размера на предоставената 

мощност, но не повече от 5 MW.“ 

С оглед изложеното, мощностите за производство на енергия за собствено 

потребление, изградени при условията на чл. 25а от Закона за енергията от 

възобновяеми източници (ЗЕВИ), включително тези по настоящата инвестиция, 

следва да бъдат в границите на до два пъти размера на предоставената мощност, но 

не повече от 5 MW. Доколкото присъединената мощност се удостоверява чрез 

договор/удостоверение с ЕРД, посоченотo изискване за до два пъти присъедиенната 

мощност следва да е спазено и на ниво отделен обект.  

Допълнително, мощността на фотоволтаичната инсталация за производство на 

енергия от възобновяеми източници за собствено потребление, която ще се изгражда 

по настоящата процедура, е допустимо да бъде до 1 MW. 

Следва да се има предвид, 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. В случай че кандидатът има изградени вече такива фотоволтаични 

мощности следва да ги опише в посочения раздел, включително като посочи общият 

капацитет за собствено потребление, който би се постигнал с инвестицията по 

проекта и да обоснове нуждата от тази инвестиция. При изготвянето на идейния/ 

технически/работен проект следва да бъдат взети предвид изискванията на чл. 25а от 

ЗЕВИ, включително изискването за предоставената мощност да не надвишава 5 MW. 

 

2. Доколкото спецификата на предприятия, които се занимават с операции с 

недвижими имоти и отдаване под наем е да предоставят собствени сгради за 

ползване на трети лица и с оглед на това, че чрез посочената дейност основен 

потребител на енергия ще е наемателят, а не наемодателят, изграждане на 

фотоволтаична система по настоящата процедура от предприятия, осъществяващи 

такъв вид дейности би било допустимо единствено ако, отговарят на всички 

приложими изисквания и ограничения на Условията за кандидатстване, вкл. да 

използват произведената енергия само за собствено потребление и същата да не е 

свързана с покупко-продажба. 
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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. 

 

3. В определената от СНД пределна (максимална) цена от 3 000 лева без ДДС за 

изграждане на 1 kW инсталирана мощност на енергийното съоръжение 

(фотоволтаична система до 1 MW за собствено потребление в комбинация със 

съоръжения за локално съхранение на произведената енергия (батерии)), се 

включват всички разходи, необходими за изграждане на системата, включително и 

разходите за придобиване на батериите, които са задължителна инвестиция. Както е 

посочено в т. 14.2 от Условията за кандидатстване, в обхвата на допустимите разходи 

се включват: разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА); 

разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА); разходи за 

строително-монтажни работи на покрив/фасада на сграда или върху недвижим имот 

към нея; и разходи за консултантски услуги от инженерно-технически характер. 

Всички посочени разходи следва да са необходими и пряко свързани с изгражданите 

фотоволтаични системи в комбинация с батерии. 

 

4. Разходи за консултантски услуги за подготовка на предложението за изпълнение 

на инвестиция, както и разходи за управление на проекта не са допустими по 

настоящата процедура. 

2 15.02.2023г. Здравейте, моля за разяснение и на следния въпрос: 

При множество предприятия съществува казусът, че не разполагат 

със собствена партида за за електрическа енергия и ползват 

енергия по чужда партида, макар да са собственици на 

обекта/сградата. 

Каква е възможността за кандидатстване и какви биха били 

условията за тях? 

Благодаря предварително! 

Съгласно т. 13.1, подт. 1.4) 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. 

Основните параметри на процедурата, включително посоченото изискване, са 

съобразени с регламентираното в чл. 25а от Закона за енергията от възобновяеми 

източници (ЗЕВИ). 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 
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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. 

В случай че кандидатът не може да представи удостоверение, издадено от ЕРД, или 

договор с ЕРД, от което/който е видна предоставената мощност на предприятието-

кандидат за обекта, където ще се изгради фотоволтаичната система с батериите, 

същият не е допустим по настоящата процедура. 

3 15.02.2023г. Ще бъде ли допустим кандидат по процедурата "Изграждане на 

нови ВЕИ за собствено потребление" религиозна организация, 

която е регистрирана по Закона за вероизповеданията, като 

съгласно чл.21 от същия закон осъществява и стопанска дейност 

(сектор L „Операции с недвижими имоти“) и е регистрирана по 

ЗДДС. 

Допустими по настоящата процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на 

инвестиции от крайни получатели са само кандидати, които отговарят на всички 

критерии за допустимост, посочени в Условията за кандидатстване.  

Видно от предоставената в запитването информация, посочената организация не е 

допустим кандидат по настоящата процедура, тъй като не отговаря на изискването 

по т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“, подт. 1) от Условията за 

кандидатстване, а именно 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. 

4 15.02.2023г. Здравейте,  

Може ли да разясните какви точно разходи се включват в 

референтната цена до 3 000 лева без ДДС за всеки 1 kW 

инсталирана мощност на енергийното съоръжение 

(фотоволтаична система в комбинация с батерии)? 

Включени ли са в тази стойност следните раходи: 

- за строително-монтажни работи на покрив/фасада на сградата 

- за консултантски услуги от инженерно-технически характер 

- за доставка и монтаж на фотоволтаична система  

- конструкцията на фотоволтаична система 

или е включена само стойността на фотоволтаичните модули, 

инверторите, батериите и инвертор за система за съхранение? 

Благодаря предварително! 

Съгласно посоченото в т. 14.2 от Условията за кандидатстване, в обхвата на 

допустимите разходи могат да се включат: разходи за придобиване на дълготрайни 

материални активи (ДМА); разходи за придобиване на дълготрайни нематериални 

активи (ДНА); разходи за строително-монтажни работи на покрив/фасада на сграда 

или върху недвижим имот към нея; и разходи за консултантски услуги от инженерно-

технически характер. 

Допълнително е уточнено, че всички посочени разходи следва да са необходими и 

пряко свързани с изгражданите фотоволтаични системи в комбинация с батерии. 

Във връзка с посоченото, цитираните във Вашия въпрос видове разходи биха се 

считали за допустими, при положение, че отговарят и на всички останали условия за 

допустимост на разходите, указани в Условията за кандидатстване. 

Моля, запознайте се и с разясненията по въпрос № 1, т. 3. 

5 15.02.2023г. Здравейте,  Съгласно посоченото в т. 13.1, подт. 1.7) от Условията за кандидатстване 

фотоволтаичната система с батерии трябва да се изграждат върху сграда/имот, 
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Имаме следния казус по отношение на Нотариалния акт за 

собственост на сградата: Собствеността е 85 % на дружеството-

кандидат, и 15% на физически лица. При такава ситуация обекта 

би ли бил допустим за кандидатстване? 

Също така, ако можете да разясните какво се има предвид под  

""Гаранция за производителност"" за т. 3 Системи за съхранение 

(акумулаторни батерии) от Минимални технически изисквания 

към фотоволтаичната система?" 

която/който е изцяло собственост на кандидата ИЛИ единствено кандидатът има 

учредено право на строеж и сградата, където ще се изгражда фотоволтаичната 

система с батериите, е въведена в експлоатация към датата на кандидатстване. 

Инвестицията не може да се изпълнява върху сграда/имот, които се ползват от 

кандидата чрез договор за наем или концесия. 

Във връзка с посоченото и с оглед на информацията, представена в запитването, 

юридическо лице-кандидат, което не е изцяло (100%) собственик на сградата/имота 

(терена), където ще се изгражда фотоволтаичната система с батериите, не е допустим 

по настоящата процедура. 

"Гаранция за производителност" е гарантиране от производителя или доставчика на 

минимална функционалност на съоръжението след определен период от време. В 

случая, 10 години и повече. Това не означава, че капацитетът на акумулатора няма 

да намелее, а гарантира, че призводителят го е тествал за стареене и е посочил с 

колко. Посоченото изискване гарантира, че със средствата по процедурата ще бъдат 

закупувани системи за съхранение (акумулаторни батерии) с по-високо качество. Не 

е поставено конкретно число, защото при различните технологии, то е различно. 

6 15.02.2023г. Здравейте,  

Кандидатът е предприятие, регистрирано по ТЗ в България, със 

зает персонал около 150 души. 

Собственик на предприятието е мултинационална компания с общ 

персонал над 60000 души в световен мащаб. 

Допустимо ли е като кандидат такова препдриятие? 

Съгласно посоченото в т. 11.1, подт. 3) от Условията за кандидатстване, допустими 

по настоящата процедура са само кандидати, които 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 капитализация. 

Видно от изложеното, най-големите дружества, които са допустими по настоящата 

процедура са „дружества със средна пазарна капитализация (Mid-Caps)“, които 

съгласно определението, предоставено в Приложение 12 към Условията за 

кандидатстване, са предприятия които имат до 3 000 служители, които не са МСП, 

нито са малки дружества със средна пазарна капитализация, като са взети предвид 

всички отношения на партньорство и свързаност с други предприятия по смисъла на 

чл. 4 от ЗМСП. 

Съгласно предоставената в запитването информация, и в случай че след вземане в 

предвид на всички отношения на партньорство и свързаност с други предприятия по 

смисъла на чл. 4 от ЗМСП (като тяхната националност е без значение), посоченото 

дружество има над 3 000 служители, то същото не е допустим кандидат по 

настоящата процедура. 
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7 16.02.2023г. Здравейте, допустими ли са за подпомагане дружества с основен 

код на икономическа дейност от сектор L Операции с недвижими 

имоти, КИД - 68.20 при положение, че отговарят на всички 

останали условия за допустимост по процедура BG-RRP-3.006 - 

Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация 

с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията?  

Благодаря Ви! 

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

 

8 16.02.2023г. Как се определя категорията на предприятието, кандидат по 

процедурата, в т. 11.1 "Критерии за допустимост на кандидатите", 

в таблицата на стр. 14  - дали по консолидирани данни на базата на 

изискванията за свързани лица или по индивидуални данни за 

нетни приходи от продажби за 2021 г. съгласно индивидуалния 

отчет за приходи и разходи, както е посочено в забележката 

"ВАЖНО" под таблицата? 

Категорията на предприятието-кандидат по процедурата (включително и в таблицата 

по т. 11.1, подт. 4), на стр. 14 от Условията за кандидатстване) се определя съгласно 

регламентираното в 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), и съгласно определенията, 

представени в Приложение 12 към Условията за кандидатстване, относно малки 

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

средна пазарна капитализация (Mid-Caps). Т.е. категорията на предприятието-

кандидат се определя след като се вземат предвид всички отношения на 

партньорство и свързаност с други предприятия по смисъла на чл. 4 от ЗМСП. При  

определяне категорията на предприятието, съгласно чл. 4г от ЗМСП, когато 

предприятието е предприятие партньор или свързано предприятие, данните за 

годишен оборот и и/или стойност на активите се определят за две последователни 

финансови години, в които предприятието превиши или слезе под границите по чл. 

3, на базата на годишните им финансови отчет или консолидирания финансов отчет 

на предприятието, или консолидираните финансови отчети, в които предприятието 

е включено. 

При определянето на нетните приходи от продажби за 2021 г. на предприятието-

кандидат, посочени в таблицата по т. 11.1, подт. 4), на стр. 14 от Условията за 

кандидатстване, 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. 

9 16.02.2023г. Моля да дадете разяснение по следния казус. В една и съща 

производствена сграда оперират 2 търговски производствени 

дружества, които са свързани лица с един и същи собственик. 

Сградният фонд е собственост на едното дружество, но големият 

потребител на електрическа енергия е другото дружество, което 

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 има учредено право на 

строеж и сградата, където ще се изгражда фотоволтаичната система с батериите, е 

въведена в експлоатация към датата на кандидатстване. 
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извършва основната стопанска дейност. Възможно ли е това 

дружество да кандидатства, след като собственик на сградата е 

свързаното дружество, а мажоритарен собственик на двете 

дружества е едно и също физическо лице. 

Инвестицията не може да се изпълнява върху сграда/имот, които се ползват от 

кандидата чрез договор за наем или концесия. 

Допълнително, произведената електрическа енергия от изградената по процедурата 

фотоволтаичната 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). 

Във връзка с посоченото когато сградата е изцяло собственост на дадено 

предпредприятие, същото е допустим кандидат по процедурата като произведената 

електрическа енергия от изградената по процедурата фотоволтаичната система 

следва да се ползва само от това предприятие за собствено потребление и не може да 

се използва от друго предприятие през периода на устойчивост (5 (пет) години от 

въвеждане в експлоатация). Доколкото от посоченото в запитването е видно че 

другото дружество - големият потребител на електрическа енергия не е собственик 

на сградата, същото не е допустим кандидат по процедурата и не би следвало да може 

да се ползва от енергията, произведена от изградената по настоящата процедура 

фотоволтаична система от страна на предприятието-кандидат.  

Допълнително документът, удостоверяващ присъединената мощност 

(Удостоверение или Договор с ЕРД) следва да е на името на предприятието-кандидат  

и от него следва да е видна предоставената мощност на кандидата към 01.12.2022 г. 

10 16.02.2023г. Здравейте, 

Притежавам хотел и желая да изградя фотоволтаична система и 

съоръжения за локално съхранение на произведената енергия 

(батерии), която ще захранва с електрическа енергия сграда, в 

която осъществявам основната си икономическа дейност. 

Планирам да изградя фотоволтаичната система и батерии върху 

имот(земя) към сградата. Сградата и земята към нея се намират в 

урбанизирана територия. За да заработи инсталацията ще следва 

да се направи конструкция, върху която да се монтират панелите, 

но с цел земята под изградената инсталация да може да се ползва, 

желая тази конструкция да бъде повдигната на височина 3 метра 

от земята.  

Въпросът ми е: По процедурата ще се финансира ли и тази 

конструкция, повдигната на 3 метра от земята, ако отговаря на 

изискванията, зададени от вас към конструкцията и не надхвърля 

Съгласно посоченото в т. 14.2 от Условията за кандидатстване, в обхвата на 

допустимите разходи могат да се включат: разходи за придобиване на дълготрайни 

материални активи (ДМА); разходи за придобиване на дълготрайни нематериални 

активи (ДНА); разходи за строително-монтажни работи на покрив/фасада на сграда 

или върху недвижим имот към нея; и разходи за консултантски услуги от инженерно-

технически характер. 

Във връзка с посоченото, цитираните във Вашия въпрос разходи за конструкция, 

повдигната на 3 метра от земята, биха се считали за допустими, при положение, че 

отговарят на всички останали условия за допустимост на разходите, указани в 

Условията за кандидатстване, включително на ограничението за пределна 

(максимална) цена от 3 000 лева без ДДС за изграждане на 1 kW инсталирана 

мощност на енергийното съоръжение (фотоволтаична система до 1 MW за собствено 

потребление в комбинация с батерии). 
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зададената от вас пределна цена в размер на до 3 000 лева без ДДС 

за всеки 1 kW инсталирана мощност на енергийното съоръжение? 

Обръщаме внимание, че всички допустими разходи по процедурата следва да са 

необходими и пряко свързани с изгражданите фотоволтаични системи в комбинация 

с батерии. 

11 16.02.2023г. Здравейте, 

В т. 1.7. от Раздел 13.1 от Условията за кандидатстване по 

процедура BG-RRP-3.006 „Изграждане на нови ВЕИ за собствено 

потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение 

на енергия в предприятията” е посочено, че „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”.  

Кандидат притежава имот, върху който може да бъде изградена 

фотоволтаична система и система за съхранение на енергия. 

Имотът представлява тераса/покрив и прилежащи помещения към 

нея, които се използват само от кандидата за основната му дейност. 

Имотът се намира в сграда. 

Моля, посочете дали подобен имот отговаря на условието по-горе 

за „имот, който е изцяло собственост на кандидата”. 

С уважение, 

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 има учредено право на 

строеж и сградата, където ще се изгражда фотоволтаичната система с батериите, е 

въведена в експлоатация към датата на кандидатстване. 

Инвестицията не може да се изпълнява върху сграда/имот, които се ползват от 

кандидата чрез договор за наем или концесия. 

Допълнително, произведената електрическа енергия от изградената по процедурата 

фотоволтаичната 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). 

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

случай че кандидатът е изцяло собственик на имота, където ще се изгражда 

енергийното съоръжение, то може да се приеме, че е налице съответствие с 

изискването по т. 13.1, подт. 1.7) от Условията за кандидатстване. 

В същото време, обръщаме внимание, че съгласно т. 21, буква е/ от Условията за 

кандидатстване, един от изискуемите документи на етап кандидатстване е 

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.  

В случай че кандидатът не може да представи удостоверение, издадено от ЕРД, или 

договор с ЕРД, от което/който е видна предоставената мощност на предприятието-

кандидат за обекта, където ще се изгради фотоволтаичната система с батериите, 

същият не е допустим по настоящата процедура 

12 16.02.2023г. Здравейте! 

Бих искал да дадете според изискванията на процедурата какво се 

разбира/дефинира под ""инсталирана мощност на енергийното 

съоръжение (фотоволтаична система в комбинация с батерии)""-

сумарната мощност на фотоволтаичните панели или мощността на 

инверторния блок? 

За целите на настоящата процедура, под "инсталирана мощност на енергийното 

съоръжение (фотоволтаична система в комбинация с батерии)" се разбира сумата от 

изходящата (номинална) активна мощност на инверторите (изходните AC 

характеристики на всички инвертори) към фотоволтаичната система за собствено 

потребление, подкрепена с настоящата инвестиция. Посоченото определение е в 
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съответствие и с дефиницията, дадена в § 1, т. 26в от Допълнителните разпоредби на 

Закона за енергетиката. 

13 16.02.2023г. Дружество притежава земя, съоръжения и сгради на територията 

на бивш ТЕЦ, закупени от ТЕЦ-а. Електрическата мощност, обаче, 

е отпусната на ТЕЦ-а, като той отпуска съответните мощности на 

наемателите и собствениците и фактурира използваната енергия. 

Би ли бил допустим такъв кандидат при спазване на всички други 

условия и какъв документ би се считал за валиден за 

удостоверяване на присъединената мощност? 

Съгласно т. 21, буква е/ от Условията за кандидатстване, кандидатът следва да 

представи 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. 

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 № 2. 

14 16.02.2023г. Здравейте, 

имам следните питания по новооткритата процедура: 

1. Фирма Х е имала статут на МСП, както следва: 

2019 - микро в селски регион (регистрация и място на изпълнение) 

2020 - микро в селски регион (регистрация и място на изпълнение) 

2021- малко в селски регион (регистрация и място на изпълнение) 

2022 - очакван статут - малко в селски регион (регистрация и място 

на изпълнение). 

Моля за разяснение, дали при така изложените данни, фирмата ни 

може да се счита за допустим кандидат, тъй като към момента на 

кандидатстване , на база данни от 2022 г., тя вече ще е с 2 

последователни години в категория 'малко"" и ще е допустима, 

въпреки регистрацията си и място на изпълнение в селска община 

(всички останали критерии за свързаност и допустимост са взети 

под внимание).  

 

2. Съгласно Условията за кандидатстване, приложение 12, 

Дружества със средна пазарна капитализация (Mid-Caps) са 

предприятия които имат до 3 000 служители, които не са МСП, 

нито са малки дружества със средна пазарна капитализация, като 

са взети предвид всички отношения на партньорство и свързаност 

с други предприятия по смисъла на чл. 4 от ЗМСП. 

В този случай, счита ли се за допустимо дружество, което покрива 

изискванията за mid-cap, но е 100% общинска собственост ? 

 

1. Съгласно предоставената в запитването информация, в случай че към датата на 

кандидатстването предприятието има последни 2 (две) последователни финансови 

години, в които е със статус (категория) „малко предприятие“, като са взети предвид 

и всички отношения на свързаност и/или партньорство с други предприятия по 

смисъла на чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП), то същото е 

„малко предприятие“. Под „последни две последователни финансови години” се 

разбират двете последователни финансови години, които са най-близки до годината, 

за която е подадена Декларацията по чл.3 и 4 от ЗМСП и за които предприятието има 

приключен финансов отчет (вкл. подаден Годишен отчет за дейността пред НСИ). 

Подобно предприятие би било допустим кандидат по настоящата процедура, при 

положение, че отговаря и на всички останали приложими изисквания и ограничения 

на Условията за кандидатстване.. 

 

2. Съгласно Ръководство за потребителя относно дефиницията за МСП*, изготвено 

от Европейската комисия (ЕК) във връзка с предоставяне на общи насоки на 

предприемачите и другите заинтересовани страни при прилагането на дефиницията 

за МСП, дадено предприятие не е МСП съгласно дефиницията (предоставена в 

Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за 

микро-, малки и средни предприятия**, публикувана в Официален вестник на 

Европейския съюз (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36)), ако 25% или повече от капитала 

му или от правата на глас са пряко или непряко притежавани или контролирани, 

съвместно или поотделно, от един или повече публични органи. Причината за тази 

разпоредба е, че публичната собственост може да дава на такива предприятия някои 

предимства, а именно финансови, пред предприятията, финансирани с частен 
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Въпрос Разяснения от СНД 

3.  Фирма У отговаря на всички условия за допустимост по 

процедурата. Фирмата обаче ползва електричество от трафопост 

на съседен имот (в резултат на приватизация и разделение на 

някога един общ терен на няколко собственика). Фирмата има 

отделни електромери, но плащането на електричество е към 

съседната компания, чрез префактуриране. Имота на който 

развива дейността си е собственост на Фирма У.  

В този случай, какъв документ би могъл да бъде представен, за да 

се докаже предоставената мощност на кандидата към 01.12.2022 г. 

за обекта, където ще се изгради фотоволтаичната система с 

батериите? 

Благодаря предварително за отговорите. 

капитал. Това правило не важи за лицата, посочени в член 3, параграф 2, букви a)-г) 

от Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията. Общото участие на такива лица в едно 

предприятие може да бъде не повече от 50% от правата на глас в него. Ако те са над 

50%, предприятието не може да се счита за МСП. 

Във връзка с изложените мотиви в горецитираното Ръководство за потребителя 

относно дефиницията за МСП на ЕК, когато в дадено предприятие 25% или повече 

от капитала на дружеството или от броя на гласовете в общото му събрание се 

контролират пряко или непряко, заедно или поотделно от един или повече публични 

органи (държавни и/или общински), същото не може да се приема за малко 

дружество със средна пазарна капитализация или дружество със средна пазарна 

капитализация, а представлява голямо предприятие.  

 

* Ръководството за потребителя относно дефиницията за МСП може да бъде 

намерено на следния адрес - https://op.europa.eu/en/publication-detail/-

/publication/79c0ce87-f4dc-11e6-8a35-01aa75ed71a1/language-bg/format-PDF  

** Препоръката е налична на следния адрес - https://eur-

lex.europa.eu/eli/reco/2003/361/oj  

 

3. Моля, запознайте се с разясненията по въпроси № 2 и № 13. 

15 16.02.2023г. Във връзка с публикуваната процедура № BG-RRP-3.006 

„Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация 

с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията” 

Имаме следното питане: 

Нашата компания няма сключен договор с 

електроразпределително дружество (ЕРД). Ние имаме сключен 

договор за закупуване на електрическа енергия от дружество, 

което се намира в непосредствена близост до терена ползван от нас 

и ни предоставя ел. енергия от изграденият си трафопост. Ние 

имаме самостоятелен електромер (в случаят контролен, не е 

заведен с клиентски номер в ЕРД), който измерва потребената 

енергия и на база получени фактури от това дружество ежемесечно 

плащаме префактурираната електрическа енергия.  

Това дава възможност да се направи изчисление на потребяваните 

от нас количества електрическа енергия и необходимата мощност 

Моля, запознайте се с разясненията по въпроси № 2 и № 13. 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/79c0ce87-f4dc-11e6-8a35-01aa75ed71a1/language-bg/format-PDF
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/79c0ce87-f4dc-11e6-8a35-01aa75ed71a1/language-bg/format-PDF
https://eur-lex.europa.eu/eli/reco/2003/361/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reco/2003/361/oj
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за нашата работа и на тази база да се определи за какви мощности 

бихме могли да кандидатстваме по процедурата.  

С оглед описаното по-горе е видно, че не можем да представим 

нито удостоверението от ЕРД, нито договора с ЕРД.  

Моля становище допустимо ли е да кандидатстваме по 

процедурата и ако да как следва да бъде изчислена максималната 

мощност, за която бихме могли да получим финансиране. 

16 16.02.2023г. Във връзка с публикуваната процедура № BG-RRP-3.006 

„Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация 

с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията” 

Имаме следните въпроси: 

1. Към настоящия момент на територията, на която извършваме 

дейността си сме изградили с изцяло собствено финансиране 

фотоволтаични мощности, които са предназначени само и 

единствено за продажба на генерираната електрическа енергия. 

Никаква част от тази енергия не захранва нашето производство. 

Допустимо ли е да участваме по процедурата за изграждане на 

нови фотоволтаични мощности, които този път да бъдат изцяло за 

наше собствено потребление в комбинация със съоръжения за 

съхранение на енергия? 

2. Производствените сгради, които ползваме са собственост на 

физическо лице, мажоритарния собственик на предприятието. 

Допустимо ли е да кандидатстваме по процедура в случай, че 

кандидатът Х ООД има отстъпено право на строеж от физическото 

лице (Управителя)? В случай, че е допустимо моля да кажете какви 

документи е необходимо да бъдат представени. 

1.  Следва да имате предвид, че съгласно Условията за кандидатстване в настоящата 

процедура не могат да участват и да получат безвъзмездно финансиране 

предприятия, чиято основна икономическа дейност попада съгласно КИД-2008 

(Приложение 9) в сектор D “Производство и разпределение на електрическа и 

топлинна енергия и на газообразни горива“.  

 

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. 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. 

Инвестицията не може да се изпълнява върху сграда/имот, които се ползват от 

кандидата чрез договор за наем или концесия. 

Във връзка с посоченото, обръщаме внимание, че учреденото право на строеж се 

отнася за сградата, върху която ще се изгражда фотоволтаичната система с батерии 

(която видно от запитването вече е построена), а не за учредяване на право на строеж 

за подпомаганото по настоящата процедура енергийно съоръжение. 

17 16.02.2023г. Имам следните въпроси: 

1. Дружество притежава сграда, която отдава под наем на няколко 

наематели. Основната дейност на дружеството е отдаване под 

наем. 

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

 

2. Моля, запознайте се и с разясненията по въпрос № 16, т. 2. 
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Може ли да се финансира фотоволтаична система за тази сграда и 

тази дейност (електроенергията на цялата сграда се поема и е за 

сметка на дружеството и партидата е на името на дружеството)? 

 

2. Съгласно т.26, ал.4 от КРИТЕРИИ И МЕТОДОЛОГИЯ ЗА 

ОЦЕНКА: ...или единствено кандидатът има учредено право на 

строеж и сградата, където ще се изгражда фотоволтаичната 

система с батериите, е въведена в експлоатация към датата на 

кандидатстване. 

Дружество, което е наемател на сграда от свързано с него лице и 

има учредено право на строеж за фотоволтаична система на 

покрива на наетата сграда, допустимо ли е за финансиране? 

(сградата е в експлоатация и партидата е на името на дружеството). 

 

3. Дружество, което е наемател на сграда от свързано с него лице, 

но притежава имота, върху който е сградата. Може ли да се 

постави фотоволтаична система на имота и да се ползва за 

основната дейност на дружеството, която се извършва в сградата 

под наем? 

Благодаря предварително! 

3. Съгласно представената в запитването информацията, посоченото е допустимо 

при положение, че са спазени и всички останали приложими изисквания и 

ограничения по процедурата, включително произведената от фотоволтаичната 

система електрическа енергия да се използва само за собствено потребление на 

кандидата и да не е предмет на търговска сделка за покупко-продажба през периода 

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

система). 

Моля, запознайте се и с разясненията по въпрос № 11. 

 

18 16.02.2023г. Здравейте!  

Моля за разяснение по следния казус. Сградите предвидени за 

изграждане на инсталация са собственост на предприятието и са 

заведени като ДМА, но се намират в Природен Парк и са със статут 

на преместваеми постройки, което произлиза от забраната за 

строителство в парка. На практика биха могли да бъдат 

преместени, но това не означава, че ще бъдат. Основната дейност 

на предприятието се извършва в планината и това не би било 

възможно без тези постройки. Ако бъдат премахнати, дейността на 

фирмата реално ще бъде прекратена. С оглед на написаното по-

горе, би ли представлявал проблем, в който и да е етап, статутът 

на постройктие. Благодаря! 

Съгласно т. 11.1, подт. 5) от Условията за кандидатстване 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 

сгради, в които упражняват основната си икономическа дейност. Фотоволтаичната 

система и локалните съоръжения за съхранение на енергия (батерии) следва да се 

изграждат в урбанизирани територии. 

Според бележка под линия № 21 на стр. 14 от Условията за кандидатстване за целите 

на процедурата и „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.“.  
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С оглед изложеното и на основание представената информация в запитването 

изграждането на фотоволтаична система с батерии върху преместваеми постройки е 

недопустимо. 

19 16.02.2023г. Здравейте, във връзка с публикуван пакет документи за 

кандидатстване 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 да 

отговорите на следните въпроси: 

1. Съществуващо производствено предприятие извършва дейност 

в 3 бр. собствени производствени сгради, разположени на 1 

собствен терен и има инсталирани действащи фотоволтаични 

мощности в размер на 50 Kw на 1 от покривите. Допустимо ли е да 

се кандидатства за допълнителни 160 Кw нова фотоволтаична 

инсталация в комбинация с батерии по настоящата процедура, 

която ще са разположени на друга от сградите, ако предоставената 

мощност е 200Kw. 

Надявам се да защитите личните ми данни при отговор на 

настоящото. 

Съгласно т. 13.1, подт. 1.4) 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. 

С оглед на изложеното и съгласно представената в запитването информация, 

посоченото е допустимо, при спазване и на всички останали приложими изисквания 

и ограничения по процедурата, и съответната нормативна уредба. 

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

 

20 16.02.2023г. Здравейте, 

Моля за разяснение по следния казус: 

Физическо лице А е собственик и управител на юридическо лице 

Б. Последното осъществява дейността си в сграда, собственост на 

физическото лице А, което я отдава под наем на юридическото 

лице Б. Допустимо ли е да участва по процедурата юридическото 

лице Б, при спазване на всички останали изисквания и условия по 

процедурата, в случай че му бъде предоставено учредено право на 

строеж за сградата от физическото лице А? 

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

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

кандидатстване. 

Инвестицията не може да се изпълнява върху сграда/имот, които се ползват от 

кандидата чрез договор за наем или концесия. 

Във връзка с посоченото, обръщаме внимание, че учреденото право на строеж се 

отнася за сградата, върху която ще се изгражда фотоволтаичната система с батерии 

(която видно от запитването вече е построена), а не за учредяване на право на строеж 

за подпомаганото по настоящата процедура енергийно съоръжение. 
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Моля, запознайте се и с разясненията по въпрос № 16, т. 2. 

21 17.02.2023г. 1. Какво разбирате под „умишлени“ действия при изискването за 

застраховане на фотоволтаичната система? Да разбираме ли, че сте 

имали предвид „злоумишлени“? 

2. На какво се дължи липсата на кодовете 10.81 и 11.06 сред 

недопустимите? 

3. Допустим ли е разходът за изготвяне на идеен/ технически 

проект – част от документацията за кандидатстване, при 

положение че цялата дейност по проекта трябва да бъде извършена 

от един изпълнител? Ако е допустим има ли горна граница за него? 

4. Как се изчислява „годишен баланс“, посочен в дефиницията за 

малки дружества със средна пазарна капитализация от 

Приложение 12? 

1. Съгласно Условията за кандидатстване, инвестицията по процедурата (новата 

фотоволтаична система за електрическа енергия за собствено потребление в 

комбинация със съоръжения за локално съхранение на произведената енергия) 

следва да бъде застрахована срещу кражби, умишлени действия на трети лица, пожар 

и други природни бедствия и други относими рискове за периода на устойчивост - 

от въвеждане в експлоатация до минимум 5 (пет) години след това. 

Под „умишлени действия на трети лица“ може да се разбира и „злоумишлени 

действия на трети лица“. 

 

2. В т. 11.2, подт. 3) от Условията за кандидатстване са посочени определени 

кандидати и икономически дейности, които не могат да получат подкрепа по 

процедурата, с оглед избягване на припокриването на интервенциите между 

настоящата мярка и Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 (ПРСР). 

След проведена кореспонденция с Министерство на земеделието е установено, че 

дейности, попадащи в код 10.81 „Производство на захар“ и в код 11.06 

„Производство на малц”, не са допустими за подкрепа по линия на ПРСР, и в тази 

връзка, същите са премахнати от недопустимите по т. 11.2, подт. 3) от Условията за 

кандидатстване. 

 

3. Съгласно т. 14.3 от Условията за кандидатстване, недопустими по процедурата са 

разходи за дейности, чието изпълнение е стартирало преди подаване на 

предложението за изпълнение на инвестиция, независимо дали всички свързани 

плащания са извършени. 

В случай че идейният проект и/или техническият/работен проект са изготвени преди 

подаване на предложението за изпълнение на инвестиция, разходите за тях са 

недопустими за финансиране по процедурата. 

 

4. За целите на настоящата процедура, за определяне на данните за „годишен 

баланс“, посочен в дефиницията за „малки дружества със средна пазарна 

капитализация“ от Приложение 12 към Условията за кандидатстване, се използва 

общата сума на активите от Баланса на предприятието (код 04500 от Счетоводен 

баланс по образец на Националния статистически институт).  Следва да се вземат 
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предвид и данните на свързани/партньори, респективно и данните от консолидиран 

отчет. 

22 17.02.2023г. Здравейте,  

1. Допустими ли са за финансиране по процедурата 

кандидати с основен код на икономическа дейност в сектор H49 

Сухопътен транспорт и по-конкретно 49.41 Товарен автомобилен 

транспорт при положение, че Регламент (ЕС) № 651/2014 на 

Комисията изключва помощи за транспортния сектор? 

В чл. 13 Обхват на регионалните помощи се казва, че: 

„Настоящият раздел не се прилага за: 

б) помощи за транспортния сектор, както и за свързаната с него 

инфраструктура и помощи за производството и преноса на енергия 

и енергийните инфраструктури, с изключение на регионалните 

инвестиционни помощи в най-отдалечените региони и схемите за 

регионални оперативни помощи;“ 

чл. 2 Определения  

„45 „транспортен сектор“ означава превоз на пътници с въздушен, 

морски, автомобилен или железопътен транспорт и транспорт по 

вътрешни водни пътища или услугите по товарен превоз за чужда 

сметка или срещу възнаграждение; по-конкретно „транспортен 

сектор“ означава следните дейности по NACE Rev. 2: 

а) NACE 49: Сухопътен транспорт и тръбопроводен транспорт с 

изключение на NACE 49.32 Таксиметрови превози, 49.42 Услуги 

по преместване, 49.5 Тръбопроводен транспорт; 

б) NACE 50: Воден транспорт; 

в) NACE 51: Въздушен транспорт, с изключение на NACE 51.22 

Космически транспорт;“ 

Проверка на номенклатурата на NACE показва, че код NACE 49 

включва: 

49.20 - Товарен железопътен транспорт 

- превоз на товари с железопътен транспорт по основните 

железопътни линии, както и по техните разклонения на късо 

разстояние 

49.41 - Товарен автомобилен транспорт 

1. Кандидат с код на основната икономическа дейност, попадащ в раздел H49 

„Сухопътен транспорт“ (включително код 49.41 „Товарен автомобилен транспорт“), 

е допустим по процедурата, при положение, че отговаря и на всички останали 

приложими изисквания и ограничения на Условията за кандидатстване. 

Обръщаме внимание, че приложимият режим на държавна помощ по настоящата 

процедура е „инвестиционни помощи за насърчаване на енергията от възобновяеми 

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

Комисията от 17 юни 2014 година за обявяване на някои категории помощи за 

съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (OB 

L 187/26.06.2014). 

 

2. Кандидат, който попада в дефиницията за „предприятие в затруднено положение“ 

съгласно Приложение 12 към Условията за кандидатстване, и който същевременно е 

част от „група предприятия“ и групата не е в затруднено положение, би бил допустим 

по процедурата, при положение, че отговаря и на всички останали приложими 

изисквания и ограничения на Условията за кандидатстване. 
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- превоз на всякакви товари с автомобилен транспорт: . превоз на 

дървени трупи . превоз на живи животни и птици . превоз на 

охладени или замразени стоки . превоз на твърди (сухи)насипни 

товари . превоз на течни и газообразни товари чрез автомобили-

цистерни, вкл. превоз на събраното от фермите мляко . превоз на 

леки автомобили . превоз на отпадъци и отпадъчни материали, без 

събирането или обезвреждането им 

 

2. Ако кандидат е в затруднено положение, но е част от 

група, която не е в затруднено положение, то допустим кандидат 

ли е за помощ по Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията? 

23 17.02.2023г. Във връзка с кандидатстване 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 разяснение по следните въпроси: 

 

1. Съгласно Приложение № 5 ""КРИТЕРИИ И МЕТОДОЛОГИЯ 

ЗА ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ИНВЕСТИЦИИ"" към Насоките за кандидатстване, кандидатът 

следва да представи: ""Удостоверение, издадено от 

електроразпределителното дружество (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"".  

В конкретния случай кандидатът е закупил имот през 2023 г. за 

изпълнение на основната си икономическа дейност. След 

закупуването на имота собствеността на партидата също е сменена 

на името на новия собственик (кандидата) без да се променя 

заявената мощност.  

Допустимо ли е на етап подаване на проектно предложение 

кандидатът да представи Удостоверение за предоставената 

мощност от ЕРД към 01.12.2022 г. и че към днешна дата партидата 

е вече собственост на кандидата? 

 

2. Съгласно Насоките за кандидатстване по процедурата: "" В 

случай че кандидатът упражнява основната си икономическа 

1. Посочената в запитването хипотеза е недопустима, тъй като от представеното 

Удостоверение, издадено от ЕРД или Договор с ЕРД няма да е изпълнено 

изискването по Условията за кандидатстване за налична предоставена мощност на 

предприятието-кандидат към 01.12.2022 г. 

 

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

и всички останали приложими изисквания и ограничения по процедурата. 
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дейност в повече от една сграда, които са самостоятелно 

обособени стопански обекти, представляващи пространствено, 

функционално и организационно отделени производствени 

единици, е допустимо изграждане на отделни фотоволтаични 

системи в комбинация с батерии за отделните стопански обекти, 

като в този случай инсталираната мощност на отделното 

енергийно съоръжение не следва да надвишава повече от 2 (два) 

пъти размера на предоставената мощност съгласно 

удостоверението/договора с ЕРД за съответния обект, но общата 

инсталираната мощност на всички фотоволтаични системи, 

планирани за изпълнение с инвестицията, не може да бъде повече 

от 1 MW.""  

Кандидатът желае да подаде проектно предложение, включващо 

няколко сгради в един имот. Сградите са с една обща партида и 

един общ договор с ЕРД.  

Допустимо ли е да се изградят отделни фотоволтаични системи с 

батерии на покрива на всяка една от сградите като мощността на 

всички енергийни съоръжение няма да надхвърлят два пъти 

размера на предоставената мощност съгласно договор с ЕРД и 

общо инсталирана мощност няма да бъде повече от 1 MW? 

24 17.02.2023г. Здравейте, съгласно този текст от техническите изисквания 

""Допустими системи за финансиране са системи с отделен 

инвертор за фотоволтаичния модул и отделен инвертор за система 

за съхранение, както и системи с хибридни инвертори."" 

да разбирам ли че е допустимо използване на микроинвертори за 

всеки панел /IQ7+ да речем/ ? 

Благодаря! 

Съгласно представената в запитването информация, посочените микроинвертори 

биха били допустими по процедурата ако отговарят на съответните минимални 

технически изисквания, заложени в Приложение 14 към Условията за 

кандидатстване. 

25 17.02.2023г. Здравейте, 

При учредено право на строеж само върху покрива на сграда, която 

е собственост на физическо лице, ще бъде ли допустимо да се 

кандидатства по процедура BG-RRP-3.006 „Изграждане на нови 

ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални 

съоръжения за съхранение на енергия в предприятията” от страна 

на дружеството, което не е собственик на цялата сграда, а 

притежава само учредено право на строеж върху покрива? 

Благодаря предварително! 

Посочената в запитването хипотеза не е допустима по настоящата процедура. 

Моля, запознайте се и с разясненията по въпрос № 16, т. 2. 
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26 17.02.2023г. Здравейте, може ли по подробно обяснение по точка:                                   

""1.7) 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. 

Инвестицията не може да се изпълнява върху сграда/имот, които 

се ползват от кандидата чрез договор за наем или концесия."" 

Ако има сграда въведена в експлоатация и тя е  собственост на 

едно юридическо лице, и то учреди право на строеж на друго 

юридическо лице, което да може да кандидатства и дали е 

допустимо като бенефициент по процедура BG-RRP-3.006 

„Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация 

с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията”? 

Посочената в запитването хипотеза не е допустима по настоящата процедура. 

Моля, запознайте се и с разясненията по въпрос № 16, т. 2. 

 

27 17.02.2023г. Здравейте,  

Във връзка с набавянето на необходимите документи за 

кандидатстване по процедурата имам следния въпрос : Един от 

необходимите документи е Удостоверение от ЕРП за предоставена 

мощност към 01.12.2022 г. Имам промяна в предоставената 

мощност от 09.01.2023 г., със сключен Договор към същата дата. 

Кой документ да приложа - актуалният от 09.01.2023 г. или 

справката, която вече не е актуална, към 01.12.2022 г.  

Благодаря Ви. 

Следва да бъде предоставено 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. 

28 17.02.2023г. Здравейте, 

Бих искала да Ви задам един въпрос във връзка с наскоро 

обявената процедура „Изграждане на нови ВЕИ за собствено 

потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение 

на енергия в предприятията”. ""…"" АД по принцип е голямо 

предприятие според класификацията на КЕВР, но от насоките за 

процедурата, които сте публикували не става ясно дали все пак не 

попада в групата на дружествата със средна пазарна 

капитализация. Имайки предвид, че на база последния публикуван 

Съгласно дефиницията, предоставена в Приложение 12 към Условията за 

кандидатстване, „дружества със средна пазарна капитализация (Mid-Caps)“ са 

предприятия които имат до 3 000 служители, които не са МСП, нито са малки 

дружества със средна пазарна капитализация, като са взети предвид всички 

отношения на партньорство и свързаност с други предприятия по смисъла на чл. 4 от 

ЗМСП. 

В случай че след като бъдат взети предвид всички отношения на партньорство и 

свързаност с други предприятия по смисъла на чл. 4 от ЗМСП, кандидатът има до 3 
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финансов отчет за 2021 г. активите на дружеството възлизат на 

402.8 млн. лв., годишният оборот на 212.1 млн. лв., а 

средносписъчният състав  наброява 1104 души, бихме искали да 

знаем дали попадаме в категорията на дружествата със средна 

пазарна капитализация, респективно дали сме допустими по 

въпросната процедура. 

Поздрави, 

000 служители, същият би бил допустим по процедурата, при положение, че отговаря 

и на всички останали приложими изисквания и ограничения на Условията за 

кандидатстване. 

 

29 17.02.2023г. Здравейте,  

Дружество Х (с допустим код на дейност) желае да изгради 

фотоволтаична система с батерии върху няколко свои сгради - 

производствена и административна. В тази връзка:  

1. Допустим разход по процедурата ли е ако върху 

административната сграда (също както при производствената) 

бъде изградена фотоволтаична система с батерии?  

2. Ако отговорът на в. № 1 е положителен - условието 

""произведената електрическа енергия от изградената по проекта 

фотоволтаична система следва да не е по-малко от 260 kWh  на 

годишна база за всеки 1 kW инсталирана мощност на енергийното 

съоръжение""  за всяка една от сградите ли следва се има предвид 

или общо за всички сгради? 

3. Разходите за изготвяне на идейния проект, направени до датата 

на откриване на процедурата, допустими ли са по процедурата?  

4. Как следва да се разбират следните изисквания: ""Помощта по 

предложението за изпълнение на инвестиция: 

- не се предоставя за дейности, свързани с износ към трети 

държави или държави членки, по-специално помощи, които са 

пряко свързани с изнесените количества, с изграждането и 

функционирането на дистрибуторска мрежа или с други текущи 

разходи във връзка с износа; 

- не е поставена в зависимост от използване на местни (национално 

произведени стоки и услуги) за сметка на вносни стоки"", понеже 

дружеството изнася продукция в чужбина? 

Благодаря! 

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

и всички останали приложими изисквания и ограничения по процедурата. 

Обръщаме внимание, че по процедурата могат да участват и да получат безвъзмездно 

финансиране само кандидати, които чрез изградената с 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. 

 

2. Изискването 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, се отнася за всеки 1 kW 

инсталирана мощност на енергийното/ите съоръжение/я, без значение колко е броят 

на съоръженията и на какви сгради/имоти са изградени. 

 

3. Моля, запознайте се с разясненията по въпрос № 21, т. 3. 

 

4. Посочените в запитването изисквания, произтичат от избрания режим на помощ, 

като по настоящата процедура се прилага режим на държавна помощ 

„Инвестиционни помощи за насърчаване на енергията от възобновяеми източници“ 

съгласно чл. 41, т.6, буква в) от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 

2014 година за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния 

пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (OB L 187/26.06.2014). 

Посочените изисквания се отнасят за помощи, които по самата си форма имат за 

пряка цел да подпомогнат продажбите в друга държава, като за такива се смятат 

помощите пряко свързани с изнасяните количества, със създаването и 

функционирането на дистрибуторски мрежи или с други текущи разходи по 
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експортната дейност, или за помощи, които са обвързани с условието за използване 

на местни за сметка на вносни стоки. 

Видно от заложените параметри и изисквания по настоящата процедура, както и от 

посочените допустими дейности и разходи в Условията за кандидатстване, няма 

основания за допускане на нарушение на посочените изисквания на Регламент (ЕС) 

№ 651/2014 на Комисията (дори в случаите, когато подпомаганата инвестиция 

позволява да се разработва продукция/услуги, предназначени за износ). 

30 17.02.2023г. Здравейте, моля ви за разяснение и по следния въпрос. Моля да 

поясните какво се има в предвид по посоченото изискване в 

Условия за кандидатстване: 

13.1. Допустими дейности, точка 1.5 

""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 настоящата процедура. 

Като отговарящи на изискването по настоящата подточка 1.5) биха 

се приели например и батерии с общ минимален капацитет (в kWh) 

на съхранение с продължителност от поне 2 (два) часа за поне 50% 

от инсталираната мощност на фотоволтаичната система, или 

батерии с общ минимален капацитет (в kWh) на съхранение с 

продължителност от поне 4 (четири) часа за поне 25% от 

инсталираната мощност на фотоволтаичната система, и т.н."" 

Батериите съхраняват енергията, докато тя не бъде консумирана. 

В този ред на мисли каква е целта на въпросните изисквания за 

съхранение на 100% от инсталираната енергия за 1 час, или 50% за 

2 часа и т.н.? 

Ако бъде изградена ФВ система с мощност 100 kWh и батерия към 

нея с капацитет също 100 kWh, то тази енергия може да се 

оползотвори за половин час, 2 часа или повече в зависимост от 

моментната натовареност. 

Благодаря предварително! 

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 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. 

 

31 17.02.2023г. 1. Съгласнно Насоките за кандидатстване оперативния капацитет 

на съоръженията за локално съхранение на произведената енергия 

(батерии) е допустимо да са с общ минимален капацитет (в kWh) 

1. Посочената в запитването хипотеза не е допустима по настоящата процедура. 

Моля, запознайте се с разясненията по въпрос № 30. 
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на съхранение с продължителност от поне 4 (четири) часа за поне 

25% от инсталираната мощност на фотоволтаичната система , като 

в идейния проект  и  протокола за инсталация следва да фигурира  

продължителност (в часове) спрямо % от инсталираната мощност 

на фотоволтаичната система към която са присъединени.  

Това оначава ли ,че е допустимо при инсталирана мощност на 

фотоволтаични модули с обща мощност от 100 КВп, батериите за 

съхранение да са с капацитет 30 КВч и да разполагат с техническа  

възможност да съхраняват (след присъщото за батериите за 

съхранение саморазреждане ) енергия еквивалентна на 25 % от 

инсталираната мощност или 25 КВ за минимум 4 часа. 

 

2. Съгласно Насоките за кандидатстване са допустими кандидати 

с КИД 2008 раздел  68 операции с недвижими имоти и отдаване 

под наем , а в същото време произведената енергия от 

фотоволтаичната система 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). 

Възможно ли е кандидатът  да инсталира система с батерии на 

помещение , което отдава на свързано лице и да не генерира 

приходи и произведената енергия . Енергията да се изолзва за 

икономическата дейност на кандидата отдаване под наем на 

сградния фонд и ще се използва безвъзмездно от наемателя.  

 

3 . В идейния проект или във Формуляр за кандидатстване План за 

изпълнение на дейностите по проекта  следва да се опише обхвата 

на допустимите разходи : разходи за придобиване на дълготрайни 

материални активи (ДМА); разходи за придобиване на 

дълготрайни нематериални активи (ДНА); разходи за строително-

монтажни работи на покрив/фасада на сграда или върху недвижим 

имот към нея; и разходи за консултантски услуги от инженерно-

технически характер. И общата им стойност изчислена 

средноаритметично на 1 KW ли следва да не надвишава 

пределната (максимална) стойност от 3 000 лева без ДДС за всеки 

kW инсталирана мощност на енергийното съоръжение. 

 

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

 

3. Препоръчително е в раздел „План за изпълнение/Дейности по проекта“ от 

Формуляра за кандидатстване (например в поле „Начин на изпълнение“) 

кандидатите да представят информация относно обхвата на допустимите разходи, 

необходими за изграждането на фотоволтаичната система в комбинация с батерии. 

Относно определената от СНД пределна (максимална) цена от 3 000 лева без ДДС за 

изграждане на 1 kW инсталирана мощност на енергийното съоръжение 

(фотоволтаична система за собствено потребление в комбинация с батерии), моля, 

запознайте се и с разясненията по въпрос № 1, т. 3, № 4 и № 10. 
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32 17.02.2023г. Уважаеми дами и господа, 

Имам следните въпроси по процедура BG-RRP-3.006 „Изграждане 

на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални 

съоръжения за съхранение на енергия в предприятията”: 

1.За кандидатите, които не са собственици на сградите, върху 

които ще се изграждат фотоволтаичните системи, се изисква 

учредено право на строеж. Тъй като учреденото право на строеж 

може да бъде срочно или безсрочно, то ако се избере вариантът  да 

се направи учредено право на строеж с определн срок, то какъв 

трябва да бъде този срок? Имаме 5 години мониторинг и 18 месеца 

изпълнение на проекта, достатъчно ли е да се учреди право на 

строеж със срок 8 години, като се вземе предвид и оценката на 

проектите? 

2. В Условията за кандидатстване е записано ""Фотоволтаичната 

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

единствено кандидатът има учредено право на строеж. "" В този 

случай учредеденото право на стровж следва да бъде за цялата 

сграда, или само за тази част от навеса/покрива, които са обект на 

надстрояване/пристрояване на вече съществуващата сграда?  

3. Кой по закон има правото да учреди право на строеж върху 

жилищна кооперация? Етажната собственост ли? Нашият 

ресторант се намира на първи етаж от жилищна сграда и искаме да 

поставим на покрива на кооперацията фотоволтаична система за 

собствени нужди. 

4. Сектор L „Операции с недвижими имоти“ е сред допустимите за 

финансиране сектори, част от който е КИД 6820 Даване под наем 

и експлоатация на собствени недвижими имоти. В същото време 

произведената енергия от фотоволтаичната система 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. Смята ли се за покупко-

продажба фактурирането от наемодателя към наемателите 

консумираната енергия, която се начислява като консуматив във 

фактурите за наем? В случай на положителен отговор, то 

допустимо ли е изграждането на фотоволтаична система от 

наемодателя, ако енергията не се фактурира към наемателите? 

1., 2. и 3. Посочената в запитването хипотеза не е допустима по настоящата 

процедура. 

Моля, запознайте се с разясненията по въпрос № 16, т. 2. 

 

4. Моля, запознайте се с разясненията по въпрос № 1, т. 2. 

 

5. Моля, запознайте се с разясненията по въпрос № 11. 
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5. Допустимо ли е, ако в сградата има и други помещения, които 

не са собственост на кандидата, да се обособи отделно помещение 

със собствен електромер - напр. първи етаж на сградата - което да 

се захранва от произведената енергия от фотоволтаичната 

инсталация? Т.е. останалите етажи от сградата няма да получават 

енергия от инсталацията. Повечето ресторанти и магазини са 

ситуирани в офис или жилищни сгради на първи етажи, допустимо 

ли е финансиране на фотоволтаична инсталация за собствени 

нужди, ако дейността на кандидата не е в самостоятелна сграда? 

Благодаря за отговорите! 

33 18.02.2023г. Здравейте, 

бих искал да получа разяснение във връзка със следното условие, 

посочено в  т. 13. Дейности, допустими за финансиране, 13.1. 

Допустими дейности 

1.7) 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. 

Въпросът ми е ще бде ли допустимо предложение от кандидат, 

който има учредено единствено на свое име вещно право на 

ползване по смисъла на чл. 56 - чл. 62 от Закона за собствеността 

върху сградата, на фасадата или на покрива на която предстои да 

бъде монтирана фотоволтаична система. 

С други думи, номинален собственик на сградата е едно лице, но в 

същото време единствен титуляр на вещно право на ползване за 

същата сграда е друго лице, което еднолично и изключително 

експлоатира сградата за своята производствена дейност, 

стопанисва я, извърша разходи за ремонт и поддръжка и пр. и 

съответно би искало да кандидатства за БФП по настоящата 

процедура. 

Считам, че в такава ситуация титулярът на вещното право на 

ползване на практика се приравнява на собственик. 

Благодаря предварително за предоставянето на разяснения. 

С уважение, 

Посочената в запитването хипотеза не е допустима по настоящата процедура. 

Моля, запознайте се с разясненията по въпрос № 11. 

 

 

34 19.02.2023г. Допустим кандидат по тази процедура ли е дружество с КИД-2008 

за 2021 година 70.20 – Даване под наем и експлоатация на 

Моля, запознайте се с разясненията по въпрос № 1, т. 2. 
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собствени недвижими имоти (това е единственият код на 

икономическа дейност за 2021), което е собственик на бизнес 

сграда и отдава под наем офисни площи на други фирми и 

съответно префактурира ел. енергия към тях? Фирмата е 

собственик само на тази офис сграда и отдаването под наем на 

офисни площи в нея е единствената дейност на дружеството и 

съответно дейността по проекта ще е насочена към изграждане на 

фотоволтаици и батерии върху покривната конструкция на тази 

сграда. 

 

 


