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№ Дата на 

получаване 

Въпрос Разяснения от СНД 

Дата на разясненията от СНД: 20.03.2023 г. 

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 

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

кандидатства по програмата? 

1. В допълнение към становища на СНД, предоставени на въпроси с № 23, т. 1 и № 

81, се правят следните разяснения: 

В случай че кандидат е станал изцяло собственик на сграда след 01.12.2022 г., в която 

осъществява основна икономическа дейност и допълнителни дейности (ако има 

такива), и където ще се изгради фотоволтаичната система с батериите, и с оглед 

изискването на т. 21, буква е/ от Условията за кандидатстване, същият следва да 

представи на етап кандидатстване Удостоверение, издадено на кандидата от 

електроразпределителното дружество (ЕРД), за предоставена мощност към 

01.12.2022 г. за обекта (сградата), където ще се изгради фотоволтаичната система с 

батериите.  

Също така, обектът (сградата) следва да е въведена в експлоатация към датата на 

кандидатстване. 

Допълнително, 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 удостоверението за предоставена мощност към 01.12.2022 г. от ЕРД, но не 

повече от 1 MW. 

Обръщаме внимание, че съгласно т. 13.1, подт. 1.7) от Условията за кандидатстване 

се изисква фотоволтаичната система с батерии да се изграждат върху сграда/имот, 

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

учредено право на строеж и сградата, за която има учредено право на строеж, и 

където ще се изгражда фотоволтаичната система с батериите, е въведена в 

експлоатация към датата на кандидатстване.  

Посоченото обстоятелство се декларира от кандидатите в Декларацията при 

кандидатстване (Приложение 2) при подаване на предложението. 

Допълнително, за удостоверяване на цитираното обстоятелство, кандидатите са 

длъжни в срок до 3 (три) месеца след сключване на договор за финансиране да 

представят приложимите документи. 

Във връзка с посоченото и съгласно представената в запитването информация, 

подобен кандидат би бил допустим при положение, че отговаря на горепосочените 
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изисквания, както и на всички останали приложими критерии и ограничения по 

процедурата. 

 

Разяснения по т. 2 от въпроса са предоставени от СНД на 17.03.2023 г. 

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 

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.? 

 

Разяснения по т. 1., 2. и 3. от въпроса са предоставени от СНД на 17.03.2023 г. 

 

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

Ако е допустима, то тогава Удостоверението от ЕРД ще бъде 

отново издадено с актуално дата на името на фирмата ни. 

Благодаря предварително! 

137 08.03.2023г. Здравейте, 

Планираме извършването на следната инвестиция по Процедура 

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

потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на 

енергия в предприятията"" в хотелска сграда: 

1. Подмяна на климатици в хотелските стаи 

2. Подмяна на дограма 

3. Подмяна на стъклопакет 

4. Монтиране на соларни панели за гореща вода на покрива на 

хотела. 

Моля за информация дали горепосочените инвестиции са 

допустими за финансиране по процедурата. 

С уважение! 

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. 

В т. 14.2 от Условията за кандидатстване е посочен обхвата на допустимите разходи 

по процедурата, които могат да 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. Допълнително, в условията изрично е уточнено, че всички 

посочени разходи следва да са необходими и пряко свързани с изгражданите 

фотоволтаични системи в комбинация с батерии. 

С оглед на изложеното, дейности и разходи, свързани с подмяна на климатици в 

хотелските стаи, подмяна на дограма, подмяна на стъклопакет и монтиране на 

соларни панели за гореща вода, не са допустими по настоящата процедура. 
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138 08.03.2023г. Поставяме отново въпроса, който вече сме задали под № 51. На 

него сте отговорили без да държите сметка за особеното качество 

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

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

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

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

той касае капиталово дружество - вероятно ЕООД. Моля да имате 

предвид това уточнение преди да отговорите на следния въпрос: 

Допустимо ли е по процедурата да кандидатства едноличен 

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

осъществяват инвестициите, е собственост на физическото лице, 

което е едноличният търговец? 

Допълнително ще бъде публикувано становището на СНД по зададения въпрос.  

139 08.03.2023г. Здравейте, 

По каква формула се изчислява затруднено положение за 

предприятие, което не е МСП , посочено в дефиницията по буква 

д) в  Приложение 12: 

 1) съотношението задължения/собствен капитал на предприятието 

е било по-голямо от 7,5; и 

2) съотношението за лихвено покритие на предприятието, 

изчислено на основата на EBITDA, е било под 1,0? 

От кои раздели, редове и кодове на финасовите отчети се взимат 

данните? 

В Приложение 3.A към Условията за кандидатстване е посочено, че затруднено 

положение за предприятие, което не е МСП, е налице, когато по отношение на него 

е изпълнено поне едно от обстоятелствата, посочени в буква Б), т) 1-5, включително 

последната т. 5, съгласно която за предприятия в затруднение ще се считат 

предприятие, което  не е МСП, и кумулативно са изпълнени и двете условия през 

последните две години: 

- съотношението задължения/собствен капитал на предприятието е било по-голямо 

от 7,5; и 

- съотношението за лихвено покритие на предприятието, изчислено на основата на 

EBITDA, е било под 1,0. 

Размерът на задълженията следва да се смята като счетоводната стойност на 

облагаемите с лихва краткосрочни и дългосрочни финансови задължения. По-

конкретно задълженията включват финансови инструменти като банкови кредити, 

кредитни капиталови инструменти и финансови лизинги, като не включват капитала. 

Следва да се има предвид, че задълженията не включват и провизии. 

Собственият капитал включва дяловия капитал, дяловите премии, капиталовите 

резерви и неразпределена печалби, като не включва субсидии и провизии. 

EBITDA (приходите преди приспадането на лихви, данъци, обезценка и 

амортизация) следва да се определят като приходи минус оперативните разходи 

плюс обезценката и амортизацията (в това число амортизация на дългосрочните 

инвестиции и загуби от амортизация). Включват се дивидентите в брой, получени от 

инвестиции, отчетени според капиталовия метод, и не се включват делът на 
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дружеството в печалбата на дружеството, в което са вложени инвестициите. Тази 

дефиниция най-общо се придържа към самото определение за EBITDA - приходи 

преди приспадането на лихви, данъци, обезценка и амортизация. 

Моля, запознайте се и с разясненията по въпроси № 22, т. 2, № 58, № 62, № 108 и № 

124, т. 1. 

140 08.03.2023г. Уважаеми госпожи и господа, 

моля да ни отговорите на въпрос, свързан със следния казус: 

Казус: Фирма 1 е основана на 9 Август 2022 година след процедура 

по отделяне от Фирма 2, която е създадена през 2005-та година. 

При това Фирма 1 продължава да изпълнява част от дейността на 

Фирма 2, съгласно проведената процедура по отделяне. 

Въпрос: Допустим кандидат по настоящата процедура ли е Фирма 

1 и би ли приела Оценителната комисия документи за 

реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от 

продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г. и 

реализираните нетни приходи от продажби за 2021 финансова 

година на фирма Фирма 2 в частта, съответстваща на извършеното 

през 2022 г. отделяне. 

Съгласно информацията, представена в запитването, кандидатът (фирма 1) не 

отговаря на изискванията на т. 11.1, подт. 2) от Условията за кандидатстване (да е 

регистриран не по-късно от 31.12.2019 г.) и същият не е допустим по настоящата 

процедура, доколкото от въпроса става ясно, че се създава нов търговец с нова 

правосубектност. 

Моля, запознайте се и с разясненията по въпрос № 79, т. 1 и 2. 

 

141 08.03.2023г. Здравейте, 

Възнамеряваме да кандидатстваме за закупуване и монтаж на 

фотоволтаици с батерии за сграда (имот), която е част от капитала 

на дружеството, внесен като апортна вноска от страна на 

собствениците на дружеството. Ще се счина ли такъв имот като 

отговарящ на условията по процедурата по отношение на 

собственост? 

Моля, запознайте се с разясненията по въпрос № 136, т. 1. 

142 08.03.2023г. Здравейте,  

Моля, за отговор акционерно дружество със специална 

инвестиционна цел, с код на икономическа дейност 64.30 Фондове 

за инвестиране и подобни финансови субекти, притежаващо сгради 

в допустимите сектори, допустим кандидат ли е по процедура 

„Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация 

с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията” 

Съгласно Условията за кандидатстване в процедурата не могат да участват и да 

получат безвъзмездно финансиране и предприятия, чиято основна икономическа 

дейност попада в сектор K „Финансови и застрахователни дейности“, сектор О 

„Държавно управление“, сектор Т „Дейности на домакинства като работодатели; 

недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за 

собствено потребление“ и сектор U „Дейности на екстериториални организации и 

служби“, съгласно КИД-2008 на НСИ (Приложение 9). 

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

предприятие с код на основна икономическа дейност 64.30 „Фондове за инвестиране 

и подобни финансови субекти“, съгласно КИД 2008 на НСИ (Приложение 9), попада 
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в Сектор К „Финансови и застрахователни дейности“, и същото не е допустим 

кандидат по процедурата. 

143 08.03.2023г. Във връзка с обявената процедура за кандидатстване BG-RRP-

3.006 „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в 

комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в 

предприятията” имам следния въпрос: 

Фирма Х е ЕООД, регистрирана през 2020 г. През същата година 

Фирма Х е придобила чрез сделка цялото предприятие на действащ 

и работещ от 2010 г. едноличен търговец. След сделката 

правосубектността на едноличния търговец е прекратена (ЕТ е 

заличен).  Двете предприятия са с различен ЕИК.  

1. При така описаната ситуация, допустим кандидат ли е 

фирма Х ЕООД, ако отговаря на всички други критерии за 

допустимост,  освен че не е регистрирана преди 31.12.2019г.? 

2. При така описаната ситуация, при финансовата оценка на 

ЕООД-то, ще се приемат ли финансовите данни на ЕТ-то за 2019 

г.? 

Благодаря! 

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

еднозначно и категорично становище. 

Следва да имате предвид, че при прехвърляне на търговското предприятие (напр. ЕТ) 

във Фирма Х ЕООД ще бъдат вземани предвид данните на праводателя (ЕТ), в случай 

че Фирма Х ЕООД е универсален правоприемник на прекратения ЕТ. 

Моля, запознайте се и с разясненията по въпроси № 39, № 41, т. 1 и № 123. 

144 09.03.2023г. Здравейте, 

Дружеството кандидат притежава собственост на 3 бр. съседни 

УПИ-та, условно означени с номера 1, 2 и 3. Извършва основната 

си дейност в УПИ с номер 1, където има и сключен договор с 

електроразпределително дружество. Към момента на 

кандидатстване в УПИ с номер 2 не се извършва дейност, но имота 

е присъединен и има отделен договор с електроразпределително 

дружество. В УПИ номер 3 не се извършва дейност, имота не е 

присъединен към електропреносната мрежа и няма договор с 

електроразпределително дружество. Поради липсата на 

достатъчно подходяща площ за разполагане на фотоволтаичните 

мощности за собствено потребление в УПИ с номер 1, допустимо 

ли е: 

1. Възможно ли е изграждането на фотоволтаични мощности 

предмет на проектното ни предложение да бъдат разположени в 

УПИ с номер 2, като захранват собствената консумация на енергия 

на дружеството, което се извършва в УПИ с номер 1? 

1. и 2. Моля, запознайте се с разясненията по въпроси № 37, т. 1, № 112, № 121 и № 

128. 
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2.  Възможно ли е изграждането на фотоволтаични 

мощности предмет на проектното ни предложение да бъдат 

разположени в УПИ с номер 3, като захранват собствената 

консумация на енергия на дружеството, което се извършва в УПИ 

с номер 1? 

С уважение, 

145 09.03.2023г. Уважаеми Дами и Господа, 

моля за отговори на следните въпроси по процедурата: 

1. Допустимо ли е Кандидат да изгради фотоволтаична система с 

батерии върху сграда, която е изцяло и единствено негова 

собственост, като се вземе предвид, че измервателната точна на 

електроенергия е разположена в електрическо съоръжение-

трафопост, което е собственост на Кандидата, но е разположено в 

постройка, която е чужда собственост.  

Подчертаваме, че Дружеството-кандидат има своя собствена 

партида за електроенергия, като единствено присъединяването на 

фотоволтаичната система, планирана за изграждане в рамките на 

проекта, е обективно невъзможно да се извърши в рамките на 

собствената сграда, в която ще се изгради системата. 

2. Потенциален кандидат осъществява основната си икономическа 

дейност в сграда, разположена в имот А, като имотът и сградата са 

изцяло и единствено собственост на потенциалния кандидат. 

Дружеството планира изграждане на фотоволтаична система с 

батерии, които да обезпечават потребностите от ел.енергия на 

производствената му дейност, организирана в сградата в имот А. 

Същевременно, дружеството притежава изцяло и имот В (то е 

единствен собственик на имот В), намиращ се в непосредствена 

близост до имот А.  

Допустимо ли е в тази хипотеза да се изгради фотоволтаичната 

система с батерии, предназначена за захранване на сградата в имот 

А, в рамките на съседния имот В, като изложеното е породено от 

невъзможността за разполагане на необходимите мощности в 

рамките на сградата в имот А и в рамките на имот А? 

С уважение, 

1. 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, за която има учредено право на строеж, и 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, 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. 

С оглед на изложеното и съгласно информацията, представена в запитването, 

посочената хипотеза би била допустима при положение, че кандидатът изпълни 

горецитираните изисквания на условията, както и всички останали приложими 

критерии и ограничения по процедурата. 

Моля, запознайте се и с разясненията по въпрос № 40, т. 5. 

 

2. Моля, запознайте се с разясненията по въпроси № 37, т. 1, № 112, № 121 и № 128. 
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146 09.03.2023г. Здравейте, 

в отговор на въпрос 82, т1. Отговаряте: 

""Във връзка с посоченото и с оглед на информацията, представена 

в запитването, юридическо лице, което не е изцяло собственик на 

сградата/имота, където ще се изгражда фотоволтаичната система с 

батериите, не е допустим по настоящата процедура."" 

А в отговор на въпрос 11, касаещ собственост върху част от сграда, 

(Имотът представлява тераса/покрив и прилежащи помещения към 

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

Имотът се намира в сграда.), отговаряте: 

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. 

Моля да потвърдите еднозначно: 

Възможно ли е да кандидатства фирма - собственик на част от 

сграда, който собственик ще разположи съоръжението изцяло 

върху своята собственост, или не е възможно да участва. 

Благодаря ви! 

Съгласно информацията, представена в запитването, посочената хипотеза е 

допустима при положение, че са изпълнени и всички останали приложими 

изисквания и ограничения по процедурата. 

Обръщаме внимание, че съгласно т. 13.1, подт. 1.7) 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, за която има учредено право на строеж, и 

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, 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. 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 № 11, № 33, № 83 и № 100, т. 1.2. 

 

147 09.03.2023г. Здравейте, 

В Условията за кандидастване по процедурата е записано 

следното: 

""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."" 

Възниква следния въпрос: 

Посочената в запитването хипотеза не е допустима по настоящата процедура. 

Моля, запознайте се и с разясненията по въпроси № 30, № 31, т. 1, № 36 и № 100, т. 

2. 
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Ако инсталираната мощност, за която заяваваме да кандидастваме 

е в размер на 100 kWh, допустимо ли е инсталирането на батрия с 

общ капацитет 25 kWh? 

Благодаря предварително! 

148 10.03.2023г. Съгласно последните промени в Закона за енергетиката (ДВ. бр.11 

от 02.02.2023 г.) няма законово определение за ЕРД 

(електроразпределително дружество). Моля да дефинирате какво 

разбирате под ЕРД и включва ли това лицензирани търговци на 

електроенергия като Синергон Енерджи ЕООД, Болкан Лоджик 

ООД и Ритъм 4 ТБ ООД. 

Абривиатурата ЕРД означава съкращение на Електроразпределително дружество, 

каквито на територията на страната са: ЕЛЕКТРОХОЛД БЪЛГАРИЯ ЕООД, ЕВН 

БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД, ЕНЕРГО-ПРО ВАРНА ЕАД и 

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ АД. 

Към ЕРД не се включват лицензираните търговци на електроенергия. 

149 10.03.2023г. Уважаеми дами и господа, 

В дадено разяснение на въпрос 40 т.5 отговаряте, че: ""В чл. 25а, 

ал. 2-4 от ЗЕВИ е посочено, че крайният клиент подава 

уведомление до 

оператора на електропреносната мрежа или до съответния 

оператор на 

електроразпределителна или затворена електроразпределителна 

мрежа. В 14-дневен срок от получаване на уведомлението 

операторът на електропреносната или насъответната 

електроразпределителна или затворена електроразпределителна 

мрежа предоставя допълнително споразумение към договора за 

достъп и пренос на крайния 

клиент, в което се посочват техническите изисквания към схемата 

на свързване на енергийния обект към електрическата уредба на 

крайния клиент и се регламентират правата и задълженията на 

страните с цел гарантиране сигурността на електроенергийната 

система с оглед недопускане постъпване на електрическа енергия 

и смущения в мрежата. Допълнителното споразумение се сключва 

преди издаване на разрешение за строеж на енергийния обект, като 

в този случай становище за присъединяване не се издава"" 

На етап кандидатстване следва ли това уведомление към оператора 

на електропреносната мрежа да бъде подадено и да бъде получено 

допълнително споразумение или едопустимо това да се извърши 

след подписване на договора за БФП, ако бъде одобрен проектът 

разбира се? 

Документите, които се подават на етап кандидатстване, са посочени в т. 21 от 

Условията за кандидатстване. Уведомление до оператора на мрежата и 

допълнително споразумение към договора за достъп и пренос на крайния клиент не 

са сред тези документи. 

Обръщаме внимание, че съгласно Условията за изпълнение по настоящата 

процедура, към финалния технически и финансов отчет след изпълнението на 

инвестицията, крайният получател следва да приложи: 

- Протокол за въвеждането в експлоатация на енергийното съоръжение; 

- Допълнително споразумение към договора с електроразпределителното дружество 

по чл. 25а, ал. 3 от Закона за енергията от възобновяеми източници; 

- Информация (име и фамилия на лицето, и номер и дата на издаване на 

удостоверението за придобита професионална квалификация) на лицето, 

притежаващо необходимата професионална квалификация, и включено в списъка по 

чл. 21 на ЗЕВИ, поддържан на интернет страницата на АУЕР: 

https://www.seea.government.bg/bg/?option=com_grid&gid=14_mg_0&p=34; 

- Застраховка на съоръженията, финансирани по процедурата, срещу кражби, 

умишлени действия на трети лица, пожар и други природни бедствия, и други 

относими рискове. Застраховката следва да се поддържа за периода от въвеждане в 

експлоатация на съоръженията до минимум 5 (пет) години след това. 
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№ Дата на 

получаване 

Въпрос Разяснения от СНД 

150 10.03.2023г. Здравейте,  

Имаме следният въпрос: Реалната консумация на час за 

производствените нужди на фирмата ни е 400 kW.  По проекта 

предвиждаме изграждане на фотоволтаична система в комбинация 

с батерии с инсталирана мощност 150kW. Тъй като консумацията 

ни е над 2 пъти по-голяма от максималното КПД на инсталираната 

мощност на системата, няма да остава ел. енергия за заряд на 

батериите. Допустима ли е изграждането на фотоволтаична 

система в комбинация с батерии, които на практика няма да 

съхраняват никаква енергия? 

Лек ден! 

По настоящата процедура е допустимо единствено изграждане на нови 

фотоволтаични инсталации до 1 MW за производство на енергия от възобновяеми 

източници за собствено потребление задължително в комбинация с локални 

съоръжения за съхранение на енергия (батерии). 

Батериите задължително следва да бъдат свързани към изградената по процедурата 

фотоволтаична система, и да съхраняват енергия от нея. 

Разходи за изграждане единствено на фотоволтаична система или закупуване 

единствено на съоръжения за съхранение на енергия (батерии) са недопустими. 

Допълнително, в т. 13.1, подт. 1.5) от Условията за кандидатстване е посочено, че 

локалните съоръжения за съхранение на енергия (батерии), следва да са с общ 

минимален капацитет (в kWh) равностоен на съхранение с продължителност от поне 

1 (един) час за поне 100% от инсталираната мощност на фотоволтаичната система, 

изградена по настоящата процедура. Също така е пояснено, че 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. 

151 10.03.2023г. 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: 

Съгласно точка 5 от раздел 11.2. Критерии за недопустимост на 

кандидатите на Условията за кандидатстване „Не могат да участват 

в процедурата и да получат безвъзмездно финансиране кандидати, 

които чрез изградената по предложението фотоволтаична система 

и съоръжения за локално съхранение на произведената енергия ще 

захранват с електрическа енергия сгради, в които упражняват 

едновременно дейност в допустими сектори и в недопустими 

сектори по настоящата процедура, с оглед на обстоятелството, че 

не може да се гарантира отделяне на дейностите, така че 

дейностите в недопустимите сектори да не се ползват от 

безвъзмездното финансиране, предоставено по процедурата.“ 

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

и всички останали приложими изисквания и ограничения по процедурата. 

Моля, запознайте се и с разясненията по въпрос № 118, т. 1. 

 

2. Ограничението, посочено в т. 11.2, подт. 5) от Условията за кандидатстване, се 

отнася до недопускане на произведената енергия от новоизградената по процедурата 

фотоволтаична система с батерии да се използва за недопустима дейност (напр. 

производство на енергия). 

 

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

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

финансират недопустими дейности и разходи. Например такива могат да бъдат 

отделни контролни електромери, удостоверяващи че енергията, произведена от 
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№ Дата на 

получаване 

Въпрос Разяснения от СНД 

Тъй като един от недопустимите сектори по процедурата е сектор 

D “Производство и разпределение на електрическа и топлинна 

енергия и на газообразни горива“, а редица компании с страната 

имат изградени фотоволтаични системи преди енергийната криза и 

обявяването на процедурата, моля за следната информация:  

Дружество има производствена база в която има 3 сгради- 

самостоятелни обекти по смисъла на ЗКИР. Основната и 

допълнителната му дейност е в допустимите сектори за 

подпомагане по процедурата. На покрива на сграда 1 има 

инсталирана ФВЕЦ, електроенергията от която е изцяло за 

продажба (видно от сключения договор с ЕРД). Приходите от тази 

дейност са незначителни като за 2021 г. съставляват 0,0001% от 

нетните приходи от продажби, а за 2022 г. се очаква да са около 

0,02%. Договорът за продажба е дългосрочен, като правно и 

технически е неосъществимо предприятието да използва тази 

енергия за собствени нужди. Към момента на подписване на 

договора с ЕРД енергийната ситуация е такава, че това да се 

продава цялата електроенергия изглежда приемливо на кандидата, 

но при енергийната криза от миналата година, се оказва така, че 

дружеството заплаща на ЕРД ток 3 пъти по-скъп отколкото ЕРД 

заплаща за 1 кВ на кандидата, което създава спешна необходимост 

от изграждането на фотоволтаична система с батерии само за 

собствено потребление. 

1. Допустимо ли е дружеството да кандидатства за 

изграждане на фотоволтаична система на покрива на сграда 2 и да 

използва енергията само за собствени нужди? 

2. Ограничението, че не могат да участват в процедурата и да 

получат безвъзмездно финансиране кандидати, които чрез 

изградената по предложението фотоволтаична система и 

съоръжения за локално съхранение на произведената енергия ще 

захранват с електрическа енергия сгради, в които упражняват 

едновременно дейност в допустими сектори и в недопустими 

сектори, се отнася само за захранване на нуждите на сградата от 

електроенергия ли за цялото промишлено оборудване? 

3. Ако в договора за изкупуване на енергия между кандидата 

и ЕРД е вписано, че ФВЕЦ за продажба е изградена на сграда в 

фотоволтаичната система с батерии не се използва за недопустима дейност (напр. 

производство на енергия) и др. 

 

4. и 5. СНД извършва служебна проверка относно код на основна и допълнителни 

икономически дейности на кандидатите въз основа на данни, предоставени от 

Националния статистически институт за 2021 г. 

За допълнителна информация относно определянето на кода на основната и 

допълнителните икономически дейности, кандидатите могат да се обърнат към НСИ, 

както и да се запознаят с Методологията за определяне на код на основна 

икономическа дейност по КИД-2008 и методологичните бележки по Класификация 

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

 

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

Формуляра за кандидатстване кандидатите следва задължително да представят 

информация относно необходимостта от получаване на подкрепа за изграждане на 

нови фотоволтаични инсталации за производство на енергия от възобновяеми 

източници за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за 

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

инвестиция. Липсата на обоснована информация относно необходимостта от 

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

премахване на съответните разходи в бюджета на предложението или отхвърляне на 

предложението при премахване на всички разходи от бюджета. 

Допълнително, в раздел „Допълнителна информация, необходима за оценка на 

проектното предложение“ от Формуляра за кандидатстване кандидатите следва 

задължително да представят информация за основната икономическа дейност и 

допълнителни дейности (ако има такива), съгласно КИД-2008 на НСИ, които се 

осъществяват в обекта/ите, който/които ще се ползва/т с електрическа енергия от 

изградената с настоящата инвестиция фотоволтаична система и съоръжения за 

локално съхранение на произведената енергия (батерии). Посоченото обстоятелство 

се декларира на етап кандидатстване в представената Декларация при 

кандидатстване (Приложение 2), където кандидатите декларират, че чрез 

изградената по предложението за изпълнение на инвестиция фотоволтаична система 

в комбинация със съоръжения за локално съхранение на произведената енергия 

(батерии) ще се захранват с електрическа енергия единствено сгради/обекти, в които 
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№ Дата на 

получаване 

Въпрос Разяснения от СНД 

имота, но идентификаторът който е описан е на целия имот, а не на 

конкретната сграда, как може бенефициентът да докаже, че 

новоизградената фотоволтаична система няма захранва с 

електрическа енергия сгради, в които се упражняват недопустими 

дейности? 

4. При положение че продажбата на енергия формира 

незначително количество от общите нетни приходи от продажби 

на кандидата (под 1 %), счита ли се това за осъществяване на 

допълнителна дейност? 

5. Как СНД осъществява проверката за наличието или 

липсата на допълнителни дейности? 

упражняват основната си икономическа дейност и допълнителни дейности (ако има 

такива), попадащи в допустими сектори по настоящата процедура. 

Следва да имате предвид, че окончателно решение относно допустимостта на дадено  

предложение за изпълнение на инвестиция  ще бъде взето от Оценителната комисия, 

която ще разполага с цялата специфична информация относно предложението. 

СНД може да извършва допълнителни проверки относно спазването на изискванията 

и ограниченията по настоящата процедура и в случай на установени нередовности 

да поиска възстановяване на помощта. 

 

152 10.03.2023г. Здравейте, 

Допустимо ли е за кандидатстване дружество, което е собственик 

на обект в сграда (в сградата има и други обекти, собственост на 

различни фирми), ако получи разрешение за строеж/учредително 

право на строеж от останалите собственици, така че да изгради 

фотоволтаична система на покрива на сградата? 

Благодаря предварително! 

Посочената в запитването хипотеза не е допустима по настоящата процедура. 

Моля, запознайте се и с разясненията по въпроси № 5, № 16, т. 2, № 25 и № 100, т. 

1.2. 

 

153 10.03.2023г. Здравейте, 

Във връзка с желание 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” (Процедурата), моля за следните разяснения: 

1. Предвид че според Условията за кандидатстване е 

задължително изграждане на ВЕИ за собствено потребление в 

комбинация със съоръжения за съхранение на енергията, то 

допустимо ли е в проектното предложение да се включат ВЕИ за 

собствено производство в комбинация с локално производство на 

водород (H2) посредством електролиза на вода, което ще се 

зарежда от ВЕИ система и ще се съхранява в резервоари, от които 

в необходимите моменти /тъмните часове на денонощието/ ще се 

преобразува в зелена електроенергия и отново ще се използва за 

собствени нужди? 

2. Ако според удостоверение от ЕРД или договор с ЕРД, на 

кандидатът към 01.12.2022 г. е предоставяна мощност в размер на 

500 kW и кандидатът разполага с ВЕИ с мощност 300 kW, то 

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, батериите са едни от най-разпространените и познати съоръжения за 

съхранение на енергия и в тази връзка СНД е използвал данни и информация за 

батериите при определяне на пределната (максимална) цена за 1 kWp инсталирана 

мощност на фотоволтаична система с батерии. 

С оглед изложеното по процедурата не е допустимо изграждането на ВЕИ за 

собствено производство в комбинация с локално производство на водород (H2) 

посредством електролиза на вода, което да се зарежда от ВЕИ система и да се 

съхранява в резервоари. 

 

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

еднозначно и категорично становище. 
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допустимо ли е да се кандидатства за израждане на ВЕИ )с локални 

съоръжения за съхранение) с мощност 700 kW при наличието на 

съществуващи соларни панели? 

3. Основният код по КИД-2008 на Дружество Х е 5610 – 

„Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване“. 

Дружество Х произвежда голяма част от готовия продукт, който 

достига до крайния потребител. Малка част от произведените 

храни се продават директно на други дружества, в резултат на 

което Дружество Х има допълнителен код по КИД-2008, който 

попада в недопустимите по процедурата кодове от раздел С10 

„Производство на хранителни продукти“, като приходите от тази 

дейност са незначителни на фона на основната дейност. При 

прекратяване на дейността, попадаща в недопустим сектор, 

Дружество Х ще бъде ли допустим кандидат по Процедурата? 

Моля за конкретни отговори! 

Благодаря предварително! 

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

Формуляра за кандидатстване кандидатите следва задължително да представят 

информация относно необходимостта от получаване на подкрепа за изграждане на 

нови фотоволтаични инсталации за производство на енергия от възобновяеми 

източници за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за 

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

инвестиция. Липсата на обоснована информация относно необходимостта от 

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

премахване на съответните разходи в бюджета на предложението или отхвърляне на 

предложението при премахване на всички разходи от бюджета. 

Моля, запознайте се и с разясненията по въпроси № 1, т. 1, № 19, № 35 и № 118, т. 1. 

 

3. Съгласно т. 11.2, подт. 3.5) от Условията за кандидатстване, с оглед избягване на 

припокриването на интервенциите между настоящата инвестиция и Програмата за 

развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020, подкрепа по процедурата не могат 

да получават предприятия, чиято основна икономическа дейност съгласно КИД 

2008 (Приложение 9) попада в Сектор С „Преработваща промишленост“ - раздел 10 

„Производство на хранителни продукти” и раздел 11 „Производство на напитки”, 

като в условията изчерпателно са изброени и конкретните недопустими кодове от 

посочените два раздела 10 и 11. 

Допълнително, подкрепа по процедурата не могат да получават и кандидати, които 

попадат в обхвата на ограниченията по т. 11.2, подт. 3.1), 3.3) и 3.4) от Условията за 

кандидатстване, свързани с избягване на припокриването на интервенциите между 

настоящата процедура и Програмата за развитие на селските райони 2014-2020. 

Също така, в т. 11.1, подт. 5) от Условията за кандидатстване е указано, че 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 
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такива), единствено при положение, че същите попадат в допустимите сектори по 

настоящата процедура. 

Обръщаме внимание, че СНД извършва служебна проверка относно код на основна 

и допълнителни икономически дейности на кандидатите въз основа на данни, 

предоставени от Националния статистически институт за 2021 г. 

Моля, запознайте се и с разясненията по въпрос № 118, т. 1. 

 

 

 


