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№ Дата на 

получаване 

Въпрос Разяснения от СНД 

Дата на разясненията от СНД: 17.03.2023 г. 

124 07.03.2023г. Здравейте,  

Имаме следните два въпроса: 

1. По отношение на дефиницията за „затруднено положение“ 

съгласно Приложение 12 към Условията за кандидатстване: моля 

за становище за допустимостта на кандидат, част от група 

предприятия, отговарящ на всички останали приложими 

изисквания и ограничения на Условията за кандидатстване, в 

следните хипотези: 

1.1. Предприятието-кандидат Х е в затруднено положение, но нито 

едно от предприятията в групата не е в затруднено положение. 

Допустим кандидат ли е предприятието Х? 

1.2. Предприятието-кандидат Х не е в затруднено положение, но в 

групата предприятия, в която попада, има едно или повече 

предприятия в затруднено положение. Допустим кандидат ли е 

предприятието Х? 

1.3. Предприятието-кандидат Х не е в затруднено положение, но 

всички останали предприятия в групата са в затруднено 

положение. Допустим кандидат ли е предприятието Х? 

 

2. По отношение на определяне категорията на кандидат: как 

следва да се определи категорията на предприятие-кандидат А, 

което има свързано предприятие или предприятие-партньор Б по 

смисъла на чл. 4, ал. 3. от ЗМСП, последното от които е глава и/или 

участва в  местна група предприятия и/или има свързани трети 

предприятия?  

Вариант 1: 

Първоначално се определя категорията и параметрите (персонал, 

активи и приходи) на предприятие Б чрез натрупване на данните на 

всички негови свързани предприятия и предприятия партньори. 

След като бъдат определени категорията и параметрите (персонал, 

активи и приходи) на предприятие Б кумулативно с неговите 

свързани предприятия и предприятия партньори и според процента 

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

еднозначно и категорично становище. 

Имайте предвид, че проверката по отношение на обстоятелството дали кандидатите 

(и на ниво група) попадат в определението за затруднено положение се извършва за 

всеки случай поотделно и изводи за съответствие с изискването по чл. 2, пар. 18 от 

Регламент (ЕС) № 651/2014 се правят само и единствено на база на установеното за 

съответния случай. 

Както е посочено в Условията за кандидатстване и приложение 3.А към тях, 

изискванията по отношение на определянето на „предприятия в затруднено 

положение“ се прилагат и на равнище група – както за предприятието-кандидат, така 

и за предприятията, с които кандидатът формира група предприятия (разгледани в 

цялост). 

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

обръщаме внимание, че проверката за затруднено положение се извършва съгласно 

данните от финасовите отчети на предприятието-кандидат и данните на групата 

предприятия. 

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 № 22, т. 2, № 58, № 62 и № 108. 

 

2. Моля, запознайте се с изискванията на Закона за малките и средните предприятия 

(ЗМСП), както и с Указанията за попълване на Декларацията за обстоятелствата по 

чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП (налични към Приложение 4 към Условията за кандидатстване). 

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 
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на партньорство или свързаност получените данни се сумират с 

данните на предприятието-кандидат А и се определя категорията 

на предприятието-кандидат А. 

Вариант 2 

Първоначално се определя категорията и параметрите (персонал, 

активи и приходи) на предприятие Б без натрупване на данните на 

всички негови свързани предприятия и предприятия партньори. 

След като бъдат определени категорията и параметрите (персонал, 

активи и приходи) на предприятие Б и според процента на 

партньорство или свързаност получените данни се сумират с 

данните на предприятието-кандидат А и се определя категорията 

на предприятието-кандидат А." 

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 

средносписъчен брой на персонала, годишен оборот и 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. 

Обръщаме внимание, че съгласно чл. 4г, ал. 4 и 5 от ЗМСП, към данните на 

предприятието партньор се добавят в пълен размер данните на всяко предприятие, 

което е свързано с него, при условие че тези данни не са били включени посредством 

консолидирани финансови отчети. Съгласно чл. 4г, ал. 6 от ЗМСП към данните на 

свързаните предприятия се добавят данните на всяко тяхно предприятие партньор, 

при условие че вече не са били включени в консолидираните финансови отчети. 

Имайте предвид, че наличието или липсата на партньорство и свързаност се изследва 

за всеки случай поотделно и изводи се правят само и единствено на база на 

установеното за съответния случай. 

125 07.03.2023г. Здравейте,  

Въпросът ми е свързан с критериите за оценка на качеството по 

отношение на изчисляването на коефициентите.  

Моля, за разяснения как се прилага формулата за Претеглен 

коефициент на рентабилност на EBITDA и Претеглен коефициент 

на брутна добавена стойност в случай, че през някоя от годините 

„Нетни приходи от продажби” (код 15100) са равни на нула. 

Прилагайки формулата трябва да се раздели на нула и съответно 

калкулацията не може да бъде извършена. 

Същия казус се получава и при изчисляване на Претеглен 

коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните 

приходи, в случай че през една от годините Общите приходи за 

група I” (код 15 000) са равни на нула и съответно трябва да се 

раздели на нула. Благодаря! 

Както е указано в бележка под линия № 5 на страница 13 от Критерии и методология 

за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции (Приложение 5 към 

Условията за кандидатстване), в случаите, при които при изчисляването на 

коефициентите, включени в този раздел (Критерии за оценка на качеството), 

коефициентът за дадена година не може да бъде изчислен поради наличието на „0” 

(нула) в знаменателя, данните от тази година не се вземат предвид, т.е. коефициентът 

за тази година се приема със стойност „0“. 
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Въпрос Разяснения от СНД 

126 07.03.2023г. Здравейте, 

Във връзка с процедура „BG-RRP-3.006 - Изграждане на нови ВЕИ 

за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за 

съхранение на енергия в предприятията“ бих искала да задам 

въпрос относно едно от условията за допустимост, по-конкретно 

срока, който се взема предвид, за да се приеме, че е налице липса 

на влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, 

нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 

118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на 

труда, или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата 

мобилност, а именно: 

1) В настоящия случай какъв срок следва да е изтекъл, 

считано от влизане в сила на наказателните постановления - 

тригодишен или едногодишен; 

2) В случай че се прилага тригодишен срок, по аналогия на 

ЗОП, приложими ли са и предвидените в чл. 56 от Закона за 

обществените поръчки Мерки за доказване на надеждност, при 

представяне на доказателства за които кандидатът да бъде счетен 

за допустим? 

Благодаря за отделеното време.  

С уважение, 

1. Ограниченията за участие и предоставяне на средства от Механизма са поставени 

с Постановление № 114 на МС от 8.06.2022 г. за определяне на детайлни правила за 

предоставяне на средства на крайни получатели от Механизма за възстановяване и 

устойчивост и Закона за обществените поръчки. Доколкото ПМС № 114/2022 г. не 

съдържа специални срокове за прилагане на основанията по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП, 

то приложим  е срокът, установен в него - три години от датата на влизането в сила 

на акт на компетентен орган, с който е установено наличието на обстоятелствата по 

чл. 54, ал. 1, т. 6, освен ако в акта е посочен друг срок. 

 

2. Кандидат, който има влязло в сила наказателно постановление или съдебно 

решение за нарушение на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 6 от Закона за 

обществените поръчки има право да докаже, че е предприел съответни мерки за 

надеждност. 

 

127 07.03.2023г. Уважаеми Дами и Господа, 

моля за отговори на следните въпроси по процедурата: 

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

своята икономическа дейност в сграда, която е собственост на 

юридическо лице - фирма “У”, което е едноличен собственик на 

фирма “Х”. 

Фирма “Х” има договор с ЕРД за предоставяне на мощност за 

съответния обект. 

С  оглед на изложеното и предвид изискването “Фотоволтаичната 

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

която/който е изцяло собственост на кандидата.”, моля да 

отговорите на следните въпроси: 

1.1. Допустимо ли е фирма “Х” да кандидатства по процедурата, 

ако придобие имота и сградата, в която осъществява 

1. Моля, запознайте се с разясненията по въпрос № 99. 

 

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. Допълнително, в условията е посочено, че 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, 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. 



    
 

 

 

Финансирано от 
Европейския съюз 

СледващоПоколениеЕС 

 

План за възстановяване 
и устойчивост 

 
 

Република България 

 

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ ПО 

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

ПОТРЕБЛЕНИЕ В КОМБИНАЦИЯ С ЛОКАЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА 

СЪХРАНЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ В ПРЕДПРИЯТИЯТА” НА НПВУ 

 

4 
 

№ Дата на 

получаване 

Въпрос Разяснения от СНД 

икономическата си дейност (респ. за който обект фирма Х има 

договор с ЕРД за предоставяне на мощност)? 

1.2. Ако изложеното по т. 1.1. е допустимо - то, моля да уточните, 

дали фирма “Х” следва да придобие имота/сградата  към момент, 

предхождащ датата на кандидатстване по процедурата?  

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

своята икономическа дейност, свързана с търговия на дребно, в 

няколко на брой самостоятелно обособени обекта (сгради), като 

през 2022 г. фирма “Х” е придобила (закупила) сграда, която сграда 

предстои да бъде отворена като нов магазин за търговия на дребно. 

Фирма “Х” има договор с ЕРД за предоставяне на мощност на 

новата сграда, който е сключен преди 01.12.2022 г. С оглед на 

изложеното, моля да поясните, дали е допустимо фирма “Х” да 

кандидатства за изграждане на фотоволтаична система с батерии 

върху придобитата през 2022 г. сграда, като се вземе предвид, че 

към датата на кандидатстване по процедурата дружеството или все 

още няма да е осъществявало дейност в съответния обект или дори 

и да е осъществявало - ще е за кратък период от време (около 1-2 

месеца) предвид инвестициите, които се реализират към момента в 

обекта, за да може да се пригоди за целите на икономическата 

дейност по търговия на дребно. 

С уважение, 

Условията за кандидатстване не поставят изискване за определен минимален период 

от време, в който кандидатът да е упражнявал основната си икономическа дейност в 

сградата, където ще се изгражда фотоволтаичната система с батериите по настоящата 

процедура. 

Допълнително, в т. 13.1, подт. 1.7) от Условията за кандидатстване е записано, че 

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. 

По настоящата процедура е заложено и изискване произведената електрическа 

енергия от изградената по проекта фотоволтаична система да не е по-малко от 260 

kWh  на годишна база за всеки 1 kW инсталирана мощност на енергийното 

съоръжение. Годината на въвеждане в експлоатация на фотоволтаичната система 

няма да се взема предвид при проследяване изпълнението на посоченото изискване. 

При неизпълнение на изискването, крайният получател възстановява по 25% от 

предоставената помощ за всяка една година на неизпълнение в рамките на 4-те 

години, следващи годината на въвеждане в експлоатация на фотоволтаичната 

система, по реда на чл. 4.2. от Договора за финансиране (Приложение 15 към 

Условията за изпълнение). 

С оглед на изложеното, представената в запитването хипотеза би била допустима при 

положение, че са изпълнени както горецитираните изисквания на условията, така и 

всички останали приложими критерии и ограничения по процедурата. 

128 07.03.2023г. 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: 

На въпрос № 47 от 20.02.2023 г. относно изграждане на ВЕИ с 

мощност 300 кW, като конструкцията за 100 kW от тях ще бъде 

монтирана на покривна конструкция на производствената сграда, а 

конструкцията за останалите 200 кW ще бъде монтирана на терен 

(двор), прилежащ до сградата, който е в регулация и е част от 

същия имот е отговорено „Посочената в запитването хипотеза е 

Съгласно т. 13.1, подт. 1.6) от Условията за кандидатстване, фотоволтаичната 

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

изграждат единствено върху покривни и фасадни конструкции на сгради, 

присъединени към електропреносната, електроразпределителна или затворена 

електроразпределителна мрежа, и/или върху недвижими имоти към тях, в 

урбанизирани територии. 

Основните параметри на процедурата, включително посоченото изискване, са 

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

източници (ЗЕВИ). В ал. 1 на посочения член от ЗЕВИ е записано „Краен клиент 

може да изгради енергийни обекти за производство на електрическа енергия от 
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№ Дата на 

получаване 

Въпрос Разяснения от СНД 

допустима при положение, че терена/двора, където ще бъде 

изградена част от планираната по процедурата фотоволтаична 

система, е прилежащ към производствените сгради.“ 

Така формулираният отговор оставя впечатление, че е 

задължително условие изгражданата система да бъде в един и същи 

имот със сградата, която ще се ползва от произведената енергия. 

Моля за информация допустимо ли е изграждането на 

фотоволтаичната система в собствен имот на кандидата и 

използването на произведената енергия в сграда, която отново в 

собственост на кандидата, но се намира в съседен имот (има 

отделно УПИ).  

В случай че описаната хипотеза не е допустима, моля за 

информация на какво основание е въведено подобно ограничение 

и с какви мотиви? 

Благодаря, предварително! 

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. 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. 

Съгласно посоченото, захранване на обекти, различни от тези по отношение на които 

е заявена за изграждане фотоволтаична система, е недопустимо. 

Моля, запознайте се и с разясненията по въпроси № 37, т. 1 и № 100, т. 1.3. 

129 07.03.2023г. Здравейте, 

Предприятие с основна икономическа дейност „отдаване на имоти 

под наем“ желае да кандидатства за собствена сграда, в която 

отдава под наем офисни/търговски обекти. Какво в случая се 

разбира под „собствено потребление“ на кандидата? 

Потреблението единствено на офиса на кандидата? Това, де факто, 

би означавало, че огромна част от предприятията в България, вкл. 

бизнес и търговски центрове, не биха могли да кандидатстват. 

Изискването, заложено в Условията за кандидатстване, произведената електрическа 

енергия от изградената по процедурата фотоволтаична система с батерии да е само 

за собствено потребление на кандидата е в съответствие с регламентираното в чл. 

25а, ал. 1 от Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ), където е 

записано, 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 



    
 

 

 

Финансирано от 
Европейския съюз 

СледващоПоколениеЕС 

 

План за възстановяване 
и устойчивост 

 
 

Република България 

 

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ ПО 

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

ПОТРЕБЛЕНИЕ В КОМБИНАЦИЯ С ЛОКАЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА 

СЪХРАНЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ В ПРЕДПРИЯТИЯТА” НА НПВУ 

 

6 
 

№ Дата на 

получаване 

Въпрос Разяснения от СНД 

Потреблението в цялата сграда също може да се разглежда като 

„собствено“, тъй като кандидатът не би могъл да осъществява 

основната си дейност (отдаване под наем) ако отдаваните 

помещения не са енергоснабдени.  

МОЛЯ, НЕ НИ ПРЕПРАЩАЙТЕ КЪМ ПРЕДИШНИ ОТГОВОРИ, 

ТЪЙ КАТО НЕ ВНАСЯТ ДОСТАТЪЧНА ЯСНОТА. Ще сме 

благодарни за точна формулировка на „СОБСТВЕНО 

ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ“ НА КАНДИДАТ, 

ОТДАВАЩ ИМОТИ ПОД НАЕМ. 

Благодаря Ви! 

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.“. 

Моля, запознайте се и с разясненията по въпроси № 103 и № 117. 

 

130 07.03.2023г. Здравейте,  

моля за точна и ясна дефиниция на понятието ""енергия за 

собствено потребление"" за допустим кандидат с дейност отдаване 

под наем на сбствени сгради? 

Моля, запознайте се с разясненията по въпроси № 103 и № 117. 

 

131 07.03.2023г. Здравейте, 

Имам следните въпроси: 

1. Едно физическо лице притежава две производствени 

предприятия с еднакъв КИД. Едното предприятие е собственик на 

сградата и има сключен договор с ЕРП, но през последните години 

дейността на това дружество е почти нулева. Другото дружество на 

същия собственик работи активно и ползва сградата. Ако сградата 

бъде прехвърлена на работещото дружество, заедно с партидата на 

тока, то тогава кандидатът ще бъде ли допустим за участие в 

процедурата? 

2. Болница в гр.Плевен е собственост на няколко физически лица. 

Същите физически лица притежават дружество, което е собственик 

на сградата и активите на болничното заведение.Второто 

юридическо лице отдава сградата под наем на болницата, като 

съответно и изразходвания ток се префактурира. От зададени 

въпроси и отговорите към тях разбираме, че болницата не може да 

бъде кандидат по програмата. Възможно ли е юридическото лице, 

собственик на сградата да кандидатства, тъй като освен отдаването 

под наем извършва и допълнителни дейности - има аптека, питейно 

заведение, търговия с лекарства, които се явяват допълнителни 

кодове на икономическа дейност. Основният КИД е 68.20, но за 

подпомагащите дейности, предприятието има нужда и израходва 

1. Допълнително ще бъде публикувано становището на СНД по зададения въпрос. 

 

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. Допълнително, в условията е посочено, че 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, 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 произведената електрическа 

енергия от изградената по процедурата 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). 

С оглед на изложеното, представената в запитването хипотеза би била допустима при 

положение, че произведената електрическа енергия от изградената по процедурата 

фотоволтаична система с батерии се ползва само за собствено потребление на 
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№ Дата на 

получаване 

Въпрос Разяснения от СНД 

ел.енергия. В този смисъл би ли могло това дружество да 

кандидатства по програмата? 

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

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

с организацията и управлението на дейностите по отдаване под наем). 

Допълнително, допустимо е кандидатът да захранва с електроенергия от 

фотоволтаичната система и извършвани от него допълнителни дейности (ако има 

такива) в същата собствена сграда, в случай че тези дейности попадат в допустимите 

сектори по процедурата), и при положение, че кандидатът и предложението за 

изпълнение на инвестиция отговарят и на всички останали приложими изисквания и 

ограничения на на Условията за кандидатстване. 

Моля, запознайте се и с разясненията по въпроси № 103 и № 117. 

132 07.03.2023г. Здравейте, 

ако в договор за покупко-продажба на електрическа енергия е 

упомената цена, но не и заявено количество енергия, как следва да 

се спази изискването да не се надвишава два пъти размера на 

предоставената мощност? Следва ли да се използва по някакъв 

начин документ за платена енергия, в който е посочено 

потребеното количество? 

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, но не повече от 1 MW, като източник на проверка е 

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 случай че от сключения договор с ЕРД не е видна предоставената мощност на 

кандидата, същият може да предостави удостоверение, издадено от ЕРД, съгласно 

изискванията, посочени в т. 21, буква е/ от Условията за кандидатстване. 

Непредставянето на удостоверение/договор с ЕРД, от което/който е видна 

предоставената мощност на кандидата, ще доведе до отхвърляне на предложението 

за изпълнение на инвестиция. 

133 07.03.2023г. 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: 

На въпрос № 47 от 20.02.2023 г. относно изграждане на ВЕИ с 

мощност 300 кW, като конструкцията за 100 kW от тях ще бъде 

монтирана на покривна конструкция на производствената сграда, а 

конструкцията за останалите 200 кW ще бъде монтирана на терен 

(двор), прилежащ до сградата, който е в регулация и е част от 

същия имот е отговорено „Посочената в запитването хипотеза е 

Моля, запознайте се с разясненията по въпроси № 37, т. 1, № 100, т. 1.3 и № 128. 
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№ Дата на 

получаване 

Въпрос Разяснения от СНД 

допустима при положение, че терена/двора, където ще бъде 

изградена част от планираната по процедурата фотоволтаична 

система, е прилежащ към производствените сгради.“ 

Така формулираният отговор оставя впечатление, че е 

задължително условие изгражданата система да бъде в един и същи 

имот/парцел със сградата, която ще се ползва от произведената 

енергия.  

Моля за информация допустимо ли е изграждането на 

фотоволтаичната система на покрива на производствена сграда в 

собствен имот на кандидата или в самия имот (все още не сме взели 

решение на кое от двете места) и използването на произведената 

енергия за задоволяване производствените нужди на 

предприятието, чийто производствени мощности са разпределени 

в 2 сгради - тази на която ще се изгради ФВЕЦ по настоящата 

процедура или в чийто имот попада тя, но и на друга, която чисто 

формално се намира в съседен имот отново собственост на 

кандидата, но двата имота не са обединени в едно УПИ, поради 

чисто административни причини. Питането ни е породено от 

факта, че чисто като разположение едната сградата е по-

благоприятна за изграждане на ФВЕЦ от другата, а ако вземем 

решение да я изградим в имота, то по-благоприятен е единия от 

двата. 

Чисто формално, обединяване на двата имота в едно УПИ е 

възможно, но процедурата би била бавна и тромава и не е ясно кога 

ще се отрази реално в кадастралната карта. От друга страна за нас 

като производствено предприятие няма никаква необходимост от 

обединяване на двата имота.  

Благодаря, предварително! 

134 07.03.2023г. Здравейте, 

По настоящата процедура 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. В тази връзка, възможно ли е да се 

изграждат Фотоволтаични системи с батериивърху сграда, за която 

има издадено Удостоверение за търпимост? 

Представената в запитването хипотеза би била допустима при положение, че 

кандидатът и предложението отговарят и на всички останали приложими условия и 

ограничения по процедурата. 

Удостоверение за търпимост се издава на собственик на строеж, изграден без 

строителни документи (незаконен строеж), но който отговаря на условията, 

посочени в закона (търпим строеж). Издаване на удостоверение за търпимост може 

да поиска както собственикът, така и носителят на ограничено вещно право на 
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строеж върху имота. Търпимите строежи не подлежат на премахване и забрана за 

ползване, като собствеността върху тях може да бъде прехвърлена. 

135 07.03.2023г. 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: 

Фотоволтаичната система съставлява ""площадков енериен 

обект"", за който се изисква придобито право на собственост или 

учредено върху земята право на строеж (чл. 62, ал. 4 ЗЕ).  

Тоест, ако собственикът на сградата (който има само право на 

строеж за конкретната сграда), построи върху сградата площадков 

енергиен обект и този обект не е включен в учреденото му право 

на строеж, той ще излезе извън параметрите на учреденото му 

право на строеж. В този случай, по силата на чл. 92 от Закона за 

собствеността, изграденият енергиен обект, доколкото 

представлява самостоятелен обект, става собственост на 

собственика на земята.  

В тази връзка, в случай на фотоволтаична система, която се 

изгражда върху сграда, за която единствено кандидатът има 

учредено право на строеж и това право на строеж не включва 

изграждането на фотоволтаичната система, ще изисква ли СНД 

представяне на нотариален акт за учредено от собственика на 

земята право на надстрояване на сградата?  

или ще подари парите на собственика на земята, който може да не 

отговаря на изискванията за бенефициент? 

Благодаря, предварително! 

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.  

Доколкото от запитването става ясно че единствено собственика има право да 

построи фотоволтаичната система с батерии, то единствено той може да бъде 

кандидат по процедурата. Съответно собственикът, като кандидат и подаденото от 

него предложение следва да отговарят и на всички останали приложими изисквания 

и ограничения по процедурата. 

 

136 07.03.2023г. Здравейте, 

Предприятието ни притежава сграда въведена в експлоатация на 

25.01.2008 г., за което имаме Удостоверение за въвеждане в 

експлоатация на името на фирмата-кандидат. 

Имотът върху, който е построена сградата представлява апортна 

вноска в капитала на дружеството. 

Въпросът ми е Удостоверението за въвеждане в експлоатация на 

името на дружеството - кандидат, който реално доказва 

1. Условията за кандидатстване не поставят ограничения по отношение на начина на 

придобиване на сградата (която следва да е изцяло собственост на кандидата 

съгласно изискването по т. 13.1, подт. 1.7) от условията за кандидатстване), върху 

която ще се изгради фотоволтаичната система с батерии. 

 

2. Моля, запознайте се с разясненията по въпрос № 102. 
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собствеността на сградата, би ли се приел за доказване на критерия 

за допустимост, а именно: 

""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""? 

 

Другият ми въпрос е свързан с Удостоверението от ЕРД, с което 

доказваме  предоставената мощност на кандидата към 01.12.2022 г. 

Необходимо ли е в издаденото Удостоверение изрично да пиши, че 

това е предоставената мощност конкретно към дата 01.12.2022 г., 

тъй като вече получихме Удостоверение от ЕРД, но в него те не 

посочват тази дата конкретно. 

Това е важно с оглед на факта, че издаването на такъв документ е 

съпроводено с плащане на твърдо установена такса към ЕРД от 

наша страна. 

В случай, че изберем възможността да предоставим Договорът с 

ЕРД, също възниква казуса, че Договорът е сключен много преди 

датата 01.12.2022 г., и дали това ще бъде достатъчно, за да е видна 

предоставената мощност на кандидата към 01.12.2022 г.? 

 

Също така е важно да уточните дали от Удостоверението се взима 

предвид предоставената мощност или присъединената мощност за 

обекта, с цел изпълнение на условието: 

""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"". 

 

Другият ни обект, който искаме да включим в проектното 

предложение е закупен от фирмата ни преди няколко седмици и в 

тази връзка би ли била допустима тази сграда за изграждане на 

ново ВЕИ за собствено потребление в комбинация с батерия? 

3. 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). 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. 

Във връзка с посоченото, определянето на съответствието на предложението с 

изискването по т. 13.1, подт. 1.4) от Условията за кандидатстване се извършва 

съгласно 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. 
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Ако е допустима, то тогава Удостоверението от ЕРД ще бъде 

отново издадено с актуално дата на името на фирмата ни. 

Благодаря предварително! 

В допълнение, обръщаме внимание, че при заявяване към ЕРД за издаване на 

удостоверение, кандидатите следва изрично да посочат, че от удостоверението 

следва да е видна предоставената мощност към 01.12.2022 г. 

 

4. Допълнително ще бъде публикувано становището на СНД по зададения въпрос. 

 

 


