
    
 

 

 

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 

 

1 
 

 

№ Дата на 

получаване 

Въпрос Разяснения от СНД 

Дата на разясненията от СНД: 02.03.2023 г. 

35 20.02.2023г. Здравейте!  

В Условията за кандидатстване по процедурата не намирам 

ограничения за изграждане на фотоволтаичната система за 

собствено потребление в комбинация със съоръжения за локално 

съхранение на произведената енергия (батерии) в случай, че 

кандидатът има вече изградена фотоволтаична инсталация в същия 

обект, електроенергията от която е обект на продажба. 

В същото време,  по въпроса получаваме разнопосочна 

информация от страна на ЕРД, като в някои случаи се твърди, че 

ако в обекта вече има изградена фотоволтаична централа за 

продажба на електроенергия, то не може да се присъедини нова 

такава (изградена по проекта), електроенергията от която да се 

ползва само за собствени нужди. 

Тъй като казусът може да засегне голяма част от потенциалните 

кандидати по процедурата, моля за Вашето становище по следния 

въпрос:  

Има ли някакви нормативни ограничения, които възпрепятстват 

изграждането и присъединяването на фотоволтаична централа в 

комбинация с батерии за собствени нужди, в случай, че в обекта 

има вече изградена фотоволтаична централа, електроенергията от 

която е обект на продажба? 

Предварително Ви благодаря! 

Съгласно Условията за кандидатстване по процедурата една от забранителните 

дейности, по отношение на която предприятията не могат да заявяват подкрепа е 

сектор D “Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на 

газообразни горива“. 

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 

упражняват основната си икономическа дейност и допълнителни дейности (ако има 

такива), попадащи в допустими 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 

 

2 
 

№ Дата на 

получаване 

Въпрос Разяснения от СНД 

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. 

36 20.02.2023г. Здравейте! 

В Условията за кандидатстване в Раздел 13.1. Допустими дейности 

е записано: 

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. 

 

Моля да дадете подробни обяснения какво означава написаното. 

Дали според тази точка е допустимо към централа от 100kW да се 

присъедини батерия с капацитет 25kW? 

Какво доказателство ще се изисква за удостоверяване на 

обстоятелството, че тази батерия може да съхранява 25% от 

инсталираната мощност на фотоволтаичната система за 4 часа? 

Поздрави 

Моля, запознайте се с разясненията по въпрос № 30 и № 31, т. 1. 

 

37 20.02.2023г. Уважаеми Дами и Господа,  

моля, за Вашият отговор на следните въпроси по процедурата: 

1. Допустимо ли е Фотоволтаичната система и локалните 

съоръжения за съхранение на енергия (батерии), да се изградят 

частично върху имот и сгради (в същия имот) собственост на 

Кандидата, в който имот се намират производствените мощности 

на Кандидата, а в съседен имот отновно собственост на Кандидата, 

да се изградят допълнително мощности - Фотоволтаичната система 

и локалните съоръжения за съхранение на енергия (батерии), които 

1. 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. 

Допълнително, в „Минимални технически изисквания към фотоволтаичната система 

и съоръженията за локално съхранение на произведената енергия (батерии)“ 

(Приложение 14 към Условията за кандидатстване) е посочено наличие на 
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ще се използват от намиращата се в съседство производствна 

площадка на Кандидата?  

 

2. Допустимо ли е Фотоволтаичната система и локалните 

съоръжения за съхранение на енергия (батерии) да бъде изградена 

върху имот и сгради (в същия имот) собственост на Кандидата, 

намиращи се община, различна от общината, в която се намира 

основната производствена площадка на Кандидата и която ще се 

използва за собствени нужди произведената електроененргия?  

 

3. Допустимо ли е да се кандидатства по процедурата за  

Фотоволтаична система и локални съоръжения за съхранение на 

енергия (батерии), в случай, че в рамките на същия имот 

собственост на Кандидата - в който се намират производствените 

мощности, вече има изградена и действаща Фотоволтаичната 

система, която се използва за собствени нужди и за продажба на 

излишъка произведена електрическа енергия? 

С уважение, 

устройство, което ограничава връщане на електроенергия в мрежата съвместимо с 

инвертора или вградена такава функция на самият инвертор. 

Също така, бихме искали да обърнем внимание, че съгласно Условията за 

кандидатстване инсталираната мощност на изградената фотоволтаична система за 

собствено потребление в рамките на предложението за изпълнение на инвестиция не 

следва да надвишава повече от 2 (два) пъти размера на предоставената мощност като 

източник на проверка е удостоверението, издадено от ЕРД, или Договор с ЕРД, от 

което/който е видна предоставената мощност на кандидата към 01.12.2022 г. за 

обекта, където ще се изгради фотоволтаичната система с батериите.  

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

е заявена за изграждане фотоволтаична система, е недопустимо. 

 

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, в т. 13.1, подт. 1.4) от Условията за кандидатстване е указано, че 

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. Също така е посочено, че в случай че кандидатът упражнява 

основната си икономическа 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 
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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. 

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

случай че кандидатът планира да изгради фотоволтаична система с батерии в 

собствен имот, намиращ се в община, различна от общината, в която се намира 

основната производствена площадка на предприятието, като с енергийното 

съоръжение в съответната община ще се захранват с енергия сгради, в които се 

упражнява отново основна икономическа дейност, е допустимо, при положение, че 

са изпълнени и всички останали приложими изисквания и ограничения по 

процедурата. 

 

3. Моля, запознайте се с разясненията по въпрос № 35. 

38 20.02.2023г. Моля да внесете яснота по отношение на т. 1.7 от т. 13.1. 

"Допустими дейности", като моля за пояснение дали е допустим 

кандидат, който не е собственик на сграда, но я използва и има 

учредено право на строеж от собственика. 

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

 

Отново обръщаме внимание, че предмет на учреденото право на строеж е изграждане 

на сграда върху чужд имот, върху която ще се изгражда фотоволтаичната система с 

батерии. По процедурата не е допустимо върху чужда сграда да бъде учредено право 

на строеж за изграждане на подпомаганото по настоящата процедура енергийно 

съоръжение. 

39 20.02.2023г. Здравейте! Бихме искали да попитаме ,за да сме сигурни, дали 

дружеството ни е допустим кандидат по програмата, тъй като през 

2021г. то се преобразува от ЕТ на ООД, като ООД-то наследи 

всички права и задължения на ЕТ-то, което от своя страна беше 

регистрирано през 1992г. Като дата на регистрация на новото 

дружество (ООД) стои 2021г, но то е правоприемник на старата 

фирма ( ЕТ). 

Следва да имате предвид, че при преобразуване на ЕТ в ООД, ще бъдат вземани 

предвид данните на преобразуващото се предприяите (ЕТ), в случай че 

новообразуваното дружество е универсален правоприемник на прекратения ЕТ. 

Административният орган събира оповестената от кандидатите информация при 

спазване на чл. 23, ал. 6 от Закона за търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ и 

кандидатите не следва да доказват публикувани обстоятелства (в случая 

правоприемството, ако то е оповестено). 

40 20.02.2023г. Здравейте, 

относно текста в т. 13.1 Допустими дейности, в т. 1.7) е записано, 

че Фотоволтаичната система с батерии трябва да се изграждат 

върху сграда/имот, която/който е изцяло собственост на кандидата.  

1., 2. и 3. Моля, запознайте се с разясненията по въпрос № 16, т. 2. 

Допълнително, следва да се има предвид, че прехвърлянето на правото на строеж за 

сградата може да става само заедно с прехвърлянето на правото на собственост върху 

нея. И обратно – прехвърлянето на правото на собственост върху сградата води по 
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ИЛИ 

върху сграда, за която единствено кандидатът има учредено право 

на строеж.  

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

ползват от кандидата чрез договор за наем или концесия. 

 

Моля за ясно и конкретно разяснение: 

1. в случай, че кандидатът не е собственик на сградата, но има 

сключен дългосрочен договор за наем (за период от над 10 години) 

и на негово име е учредено право на строеж, като кандидатът е 

единствен с подобно учредено право на строеж, то би ли се счел за 

допустим за участие? 

 

2. в случай, че кандидатът е СЪсобственик на сградата (той и друга 

фирма имат по 1/2 дял, вкл. идеални части), но другата фирма 

съсобственик е учредила право на строеж в полза на кандидата, то 

тогава той би ли се счел за допустим за участие?   

 

3. В случай че кандидатът е под наем в сграда (с дългосрочен 

договор за наем), която обаче е собственост на компанията-майка 

или на свързано лице (действителните собственици и на двете 

фирми са едно и също лице), то би ли се счело за допустимо 

участието му в случай на учредено право на строеж (единствено)?  

 

4. Има ли изискване кога точно трябва да е изготвен 

идейния/технически проект? Може ли да се кандидатства в случай, 

че идейния/технически проект е изготвен преди датата на 

обявяване на настоящата процедура? 

 

5. Допустим ли е проект, по който дейностите за подготовка са 

започнали преди датата на обявяване на процедурата (поради 

дългите срокове за издаване на разрешителни и т.н.) - т.е. : 

- подадено е заявление за извършване на услугата „Проучване на 

условията за присъединяване на електрическа централа към 

електрическата мрежа” 

- ЕРП-то е изготвило становище за Условия за присъединяване 

необходимост и до прехвърляне (ако прехвърлителят не е собственик на земята), 

респективно до учредяване (ако прехвърлителят е собственик на земята) на право на 

строеж върху земята, независимо дали това е уговорено изрично в акта за 

учредяването, респективно за прехвърлянето. Не е възможно например 

суперфициарят да прехвърли само правото на собственост върху сградата, като си 

запази правото на строеж. 

 

4. Условията за кандидатстване не поставят ограничение по отношение на датата на 

изготвяне на идеен проект и/или технически/работен проект. Допустимо е идеен 

проект и/или технически/работен проект да бъдат изготвени преди датата на 

обявяване на настоящата процедура, при положение, че са спазени всички останали 

приложими изисквания относно съответните документи, посочени в Условията за 

кандидатстване по процедурата. 

Независимо от посоченото обръщаме внимание, че съгласно Условията за 

кандидатстване, вследствие на настъпили промени след сключването на договора за 

финансиране, бюджетът към предложението не може да бъде увеличаван, като при 

намаляване на инсталираната мощност (която се залага съгласно информацията, 

посочена в идейния/техническия проект) ще бъде намален пропорционално 

бюджетът с цел спазване на определената при сключването на договора стойност за 

всеки 1 kW инсталирана мощност на енергийното съоръжение (фотоволтаична 

система в комбинация с батерии). 

Съгласно псооченото е важно характеритиките и параметрите на фотоволтаичната 

система, заложени в идейния проект и/или технически/работен проект да са 

маскимално точни. 

 

5. Съгласно т. 14.1, подт. 2/ от Условията за кандидатстване, за да бъдат допустими 

разходите по настоящата процедура, същите следва да бъдат извършени след датата 

на подаване на предложението за изпълнение на инвестиция и до датата на 

представяне на финалния отчет за изпълнение на дейностите по предложението за 

изпълнение на инвестиция. Разходооправдателните документи следва да бъдат 

издадени в периода на допустимост на разходите по процедурата – след датата на 

подаване на предложението за изпълнение на инвестиция и до датата на представяне 

на финалния отчет. Разходи, извършени извън посочения период няма да бъдат 

допустими за финансиране по процедурата. 
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- изготвен е предварителен договор за присъединяване на 

електрическата централа;  

- подадено е  писмено искане за сключване на договор за 

присъединяване на производител,  

- има изготвен идеен/технически проект, но 

НЕ е започнало изграждане на електрическите съоръжения, нито са 

договорирани, закупени и инсталирани самите съоръжения.  

Благодаря предварително за отговорите. 

Обръщаме внимание, че по настоящата процедура са допустими единствено разходи 

за изграждане на фотоволтаична система за собствено потребление в комбинация 

със съоръжения за локално съхранение на произведената енергия (батерии). В 

обхвата на допустимите разходи могат да се включат (като не е задължително 

включването на всички изброени допустими 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. Всички посочени разходи 

следва да са необходими и пряко свързани с изгражданите фотоволтаични системи в 

комбинация с батерии. 

Основните параметри на процедурата 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 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 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 на 

съответната 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 
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издаване на разрешение за строеж на енергийния обект, като в този случай 

становище за присъединяване не се издава. 

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

41 20.02.2023г. Здравейте,  

Имаме следните въпроси:  

Въпрос 1: Ако предприятието Х, регистрирано през 2010 г., е 

прехвърлило цялата своя дейност и собственост на предприятието 

У, регистрирано през 2020 г., т.е. предприятието Х се явява 

праводател, а предприятието У - правоприемник, допустим 

кандидат ли е предприятие У (правоприемник) по настоящата 

процедура? Въпросът ни касае конкретно годината на регистрация, 

тъй като в случая би трябвало да е изпълнено условието 

„кандидатите да са регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.“  

Въпрос 2: Допустимо ли е предприятие Х, чиято основна 

икономическа дейност е „даване под наем на имоти“ да 

кандидатства със своя собствена сграда, отдавана под наем на 

предприятие У, което е с КИД допустим по настоящата процедура? 

Благодарим Ви! 

1. Моля, запознайте се с разясненията по въпрос № 39. 

Допълнително, имайте предвид, че в даденият от Вас пример за предприятието У 

изискването „кандидатите да са регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.“ ще е 

изпълнено само ако предприятието У е универсален правоприемник на 

предприятието Х, като преобразуващото се дружество е прекратено без ликвидация.  

 

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

 

 

42 20.02.2023г. Здравейте, искам да кандидатствам за панели за покриваз на 

еднофамилна къща в Банско с цел намаляване на врените емисии 

при отопление. Искам да попитам трябва ли да предоставя 

технически паспорт и да се извърши обследване на сградата преди 

да се кандидатства за помощта. 

В рамките на настоящата рубрика „Въпроси и отговори“ се предоставят разяснения 

по отношение на изискванията по процедура чрез подбор на предложения за 

изпълнение на инвестиции от крайни получатели BG-RRP-3.006 „Изграждане на 

нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за 

съхранение на енергия в предприятията” по линия на Националния план за 

възстановяване и устойчивост. 

По процедурата се подкрепя изграждане от предприятията в България на нови 

фотоволтаични инсталации за производство на енергия от възобновяеми източници 

за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на 

енергия (батерии).  

Домакинства и частни домове не попадат в обхвата на целевата група по настоящата 

процедура. 

43 20.02.2023г. Уважаеми дами и господа, 

В Критерии и методология за оценка на предложения за 

изпълнение на инвестиции по процедура чрез подбор на 

предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели 

Определянето на конкретните раздели, съгласно Класификацията на 

икономическите дейности (КИД – 2008) на Националния статистически институт 

(НСИ), които се характеризират с високо потребление на електрическа енергия, е 

извършено въз основа на предоставени от НСИ статистически данни на национално 
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BG-RRP-3.006 „Изграждане на нови ВЕИ за собствено 

потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на 

енергия в предприятията” в критерий № 35 Основната 

икономическа дейност на кандидата, съгласно КИД-2008 на НСИ, 

е в раздели, които се характеризират с високо потребление на 

електрическа енергия са приоритизирани определени сектори, 

които съгласно предоставени данни от НСИ се характеризират с 

високо потребление на енергия. 

В сектори с най-високо потребление на енергия са включени H52 

Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта, R90 

Артистична и творческа дейност, R91 Други дейности в областта 

на културата като те се оценяват с 2 точки.  

Макар и с 1 точка, но все пак приоритизирани са и М72 

Научноизследователска и развойна дейност, N77 Даване под наем 

и оперативен лизинг, N81 Дейности по обслужване на сгради и 

озеленяване, дори R92 Организиране на хазартни игри.  

Впечатление прави че сектор C25 Производство на метални 

изделия, без машини и оборудване, който се характеризира с 

висока енергийна интензивност и необходимост от сериозни 

инвестиции в посока намаляване на потреблението на енергия не е 

част от приоритетните сектори. Моля за информация на какво 

основание е счетено, че сектор R90 Артистична и творческа 

дейност и още повече R92 Организиране на хазартни игри са с по-

високо потребление на енергия спрямо обработката на метали. 

Налице е техническа грешка и сектор C25 Производство на 

метални изделия, без машини и оборудване е пропуснат или в 

действителност е определен от НСИ като сектор с ниско 

потребление на енергия? 

Необосновано изглежда и сектори R90 Артистична и творческа 

дейност и R91 Други дейности в областта на културата да са 

приоритизирани спрямо ниво на енергийно потребление пред  

сектори 28 Производство на машини и оборудване, с общо и 

специално предназначение, С 22 Производство на изделия от 

каучук и пластмаси и други представители на преработващата 

промишленост. 

ниво за потребление на електрическа енергия от предприятията в България за 2021 

година и икономическия показател „добавена стойност“ отново за 2021 г. за над 412 

000 предприятия в страната. 
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Моля за повече информация за метода на определяне на конкретни 

сектори на икономиката, като такива с високо потребление на 

енергия? 

44 20.02.2023г. 1.Ще кандидатстваме за фотоволтаична система за собствено 

потребление с капацитет от 200 kW. Съгласно Насоките за 

кандидатстване не ни стана ясно локалните съоръжения за 

съхранение на енергия (батерии) с какъв минимален капацитет (в 

kWh) трябва да са: 

1.1. Ако 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 – в този 

случаи 200 kWh ли трябва да са? 

или 

1.2. Ако батериите са с общ минимален капацитет (в kWh) на 

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

инсталираната мощност на фотоволтаичната система – при този 

вариант 100 kWh за всеки 1 час или 100 kWh общо за двата часа 

трябва да са? 

или 

1.3. Ако батериите са с общ минимален капацитет (в kWh) на 

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

от инсталираната мощност на фотоволтаичната система – в този 

случаи 25 kWh за всеки 1 час или 25 kWh общо за четирите часа 

трябва да са? 

2.Относно 5 – годишният мониторинг (ежегодно в срок 5 (пет) 

години от въвеждане в експлоатация) е нужно да предоставим 

информация на СНД за електрическата енергия за собствено 

потребление, произведена от енергийното съоръжение. В тази 

връзка, моля да ни разясните, какво точно означава 

„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“. В допълнение сте записали, че средногодишната 

продължителност на работа на фотоволтаичните централи, 

осреднено за Република България (средните нетни пълни 

1. Моля, запознайте се с разясненията по въпрос № 30. 

 

2. Както е посочено в Условията за кандидатстване по процедурата, 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. 

Посоченото изискване не зависи от местоположението на изграденото по 

процедурата енергийно съоръжение на територията на Република България. 

Предвиденият минимум от 260 kWh  на година за всеки 1 kW инсталирана мощност 

на енергийното съоръжение гарантира, че изградената по настоящата процедура 

фотоволтаична система с батерии ще се използва, както и ще бъде проектирана с 

мощност, съответстваща на потреблението на кандидата. 

В конкретната хипотеза, посочена в запитването, фотоволтаична система за 

собствено потребление с капацитет от 200 kW следва да е произвела електрическа 

енергия не по-малко от 52 000 kWh за една година (260 kWh х 200 kW = 52 000 kWh 

за една година). 

Проследяване отчитането на количеството произведена енергия през 

мониторинговия срок от 5 (пет) години от въвеждането в експлоатация ще е въз 

основа на сумата от изходящата активна мощност на инверторите (изходните AC 

характеристики на всички инвертори). 

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). 

Годината на въвеждане в експлоатация на фотоволтаичната система няма да се взема 

предвид при проследяване изпълнението на посоченото изискване. 
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№ Дата на 

получаване 

Въпрос Разяснения от СНД 

ефективни часове) са в размер на 1 380 часа, което се равнява на 1 

380 kWh/kWp нетно специфично производство (НСП). 

Фотоволтаичната система за собствено потребление с капацитет от 

200 kW, която възнамеряваме да изградим ще се позиционира в 

района на гр.Сливо поле, обл.Русе. Съдейки по вече изградени 

съседни централи средногодишната продължителност на работа на 

тези фотоволтаичните централи в този район е около 1200 часа. В 

този случаи бихте ли ни казали минимално, колко точно kWh на 

годишна база за всеки 1 kW инсталирана мощност на енергийното 

съоръжение ще е нужно да отчитаме? 

45 20.02.2023г. Уважаеми дами и господа, 

Ние сме фирма с основна икономическа дейност 43.29 Изграждане 

на други инсталации (сектор F – Строителство), съгл. КИД-2008. 

Възнамеряваме да кандидатстваме за изграждане на нова 

фотоволтаична инсталация до 1 MW за производство на енергия от 

ВЕИ за собствено потребление, в комбинация с локално 

съоръжение за съхранение на енергия (батерия). Исталацията е 

предвидена за нуждите на сграда, чието предназначение 

понастоящем е ""хотел"", но след реализация на инвестицията в 

изграждането на фотоволтаична инсталация, възнамеряваме да 

използваме като почивна станция за отдих на заетите във фирмата 

лица. 

Моля за разяснение, дали подобна инвестиция е допустима по 

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

потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на 

енергия в предприятията” и, в тази връзка, необходима ли е 

промяна на предназначението на гореописаната сграда? 

Предварително багодаря за предоставените разяснения! 

С уважение, 

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. 

Видно от представената в запитването информация, сградата, която кандидатът 

планира да захранва с електрическа енергия от изградената по процедурата 

фотоволтаична система, е с предназначение „хотел“/„почивна станция за отдих на 

заетите във фирмата лица“, и в нея дружеството не упражнява основна или 

допълнителни икономическа дейност (ако има такива). 

В тази връзка, посочената в запитването инвестиция не е допустима по настоящата 

процедура. 

46 20.02.2023г. Здравейте, 

В т. 1.7)  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 указано: 

Фотоволтаичната система с батерии трябва да се изграждат върху 

сграда/имот, която/който е изцяло собственост на кандидата. В 

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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получаване 

Въпрос Разяснения от СНД 

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. 

Моля да дадете следното разяснение: 

Предвиждаме изграждането на фотоволтаична инсталация за 

собствено потребление върху покрива на сграда в режим на етажна 

собственост, построена върху земя, собственост на дружеството 

ни.  Сградите в режим на етажна собственост са подчинени на 

режима на ЗУЕС, а съгласно чл.186 от ЗУТ инсталации в сгради - 

етажна собственост, се извършва с изрично писмено съгласие на 

половината от всички съсобственици, съответно с решение на 

общото събрание на собствениците в етажната собственост, прието 

с мнозинство повече от 50 на сто идеални части от общите части.  

Тъй като право на строеж се изисква при наличие на съсобственост 

в поземлен имот, каквато в случая не е налице и същото не е 

приложимо, моля да разясните: протокола с решението на общото 

събрание на собствениците на самостоятелни обекти с което се 

дава съгласие на дружеството да разположи върху покрива на 

сградата ФЕЦ, както и декларации от непосредствените съседи, 

счита ли се за изпълнение на условието в т. 1.7. 

47 20.02.2023г. Във връзка с обявена процедура за кандидатсване: BG-RRP-

3.006„Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в 

комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в 

предприятията”, моля за отговор на следния въпрос: 

- В т. 13.1 Допустими дейности е описано в подточка 1.6 

„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 

Посочената в запитването хипотеза е допустима при положение, че терена/двора, 

където ще бъде изградена част от планираната по процедурата фотоволтаична 

система, е прилежащ към производствените сгради. 
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електроразпределителна мрежа,и/или върху недвижими имоти към 

тях, в урбанизирани територии”.  

Допустимо ли е 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? 

48 20.02.2023г. Здравейте,  

имам следните въпроси във връзка с процедурата за изграждане на 

ВЕИ за предприятията: 

1. Ако едно предприятие е собтвеник на сграда и е с основен код 

на дейност Отдаване под наем и експлоатация на собствени 

недвижими имоти, допустимо ли е да участва за изграждане на 

фотоволтаична инсталация за обекта, който се отдава под наем, 

предвид че  заявявената подкрепа е за кода на основната си 

икономическа дейност съгласно КИД-2008.  

2. В случай че кандидатът не е собственик на обекта, където ще се 

изгражда инсталацията, на кой етап се изисква кандидатът да има 

учредено право на строеж- към етапа на кандидатстване, на 

сключване на догоров или друго. 

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

 

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

 

49 20.02.2023г. Уважаеми дами и господа, 

В Приложение 12 Съкращения и определения в процедура чрез 

подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни 

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

потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на 

енергия в предприятията” е посоченото следното определение за 

малки дружества със средна пазарна капитализация (Small Mid-

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

Съгласно чл. 2, пар. 103д от Регламент (ЕО) № 651/2014 „малки 

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

предприятия, които по показатели не са МСП, но средно 

списъчният брой на персонала им е до 499 служители, и чийто 

годишен оборот не надвишава 100 милиона евро или чийто 

годишен баланс не надвишава 86 милиона евро, като са взети 

предвид всички отношения на партньорство и свързаност с други 

предприятия по смисъла на чл. 4 от ЗМСП. 

Представените в запитването изводи по отношение на определянето на малки 

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

средна пазарна капитализация (Mid-Caps) са правилни. 

В случай че едно предприятие през последни 2 (две) последователни финансови 

години не е МСП и е със средно списъчен брой на персонала до 499 служители, и 

годишен оборот не надвишаващ 100 милиона евро ИЛИ годишен баланс не 

надвишаващ 86 милиона евро, като са взети предвид всички отношения на 

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

малките и средните предприятия (ЗМСП), то същото попада в дефиницията за 

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

В случай че едно предприятие през последни 2 (две) последователни финансови 

години не е МСП, нито малко дружество със средна пазарна капитализация, и е със 

средно списъчният брой на персонала до 3000 служители, без значение от 

стойностите за годишен оборот и годишен баланс, като са взети предвид всички 

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

За целите на настоящата процедура и съгласно определението в 

член 2, точка 7 от Регламент (ЕС) 2015/1017 на Европейския 

парламент и на Съвета „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. 

При така представените определения може да бъде направен извод, 

че ако едно предприятие е със средносписъчен брой на персонала 

499 лица, е задължително да е налице и поне едно от следните 

изисквания - годишен оборот не надвишаващ 100 милиона евро 

или  годишен баланс не надвишаващ 86 милиона евро, за да бъде 

определено като малко дружества със средна пазарна 

капитализация (Small Mid-Caps). Ако предприятието обаче е със 

средносписъчен брой на персонала от 500 до 3000 заети лица, то не 

необходимо да се съблюдава съответствие с оборот и активи и ще 

бъде допустимо за участие като дружество със средна пазарна 

капитализация (Mid-Caps). 

Моля за разяснение по отношение на допустимостта на 

предприятията, които не са МСП. 

В допълнение идентифицирахме техническа грешка в Приложение 

6 Примерни указания за попълване на електронен формуляр за 

кандидатстване и подаване на предложение за изпълнение на 

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”. На стр. 30 в бележка под 

линия 13 е посочено „Декларацията за малки дружества със средна 

пазарна капитализация или дружества със средна пазарна 

капитализация (Приложение 4.А) се попълва от предприятия, 

които по финансови показатели са МСП (т.е. имат годишен оборот, 

който не превишава 97 500 000 лв., или стойност на активите, която 

не превишава 84 000 000 лв.), но средно списъчният брой на 

персонала им е между 250 и 1 500 служители, като са взети предвид 

всички отношения на партньорство и свързаност с други 

предприятия по смисъла на чл. 4 от ЗМСП“, което противоречи на 

ЗМСП, то същото попада в дефиницията за „дружества със средна пазарна 

капитализация (Mid-Caps)“. 

 

Правилно е констатирано в запитването, че е налице техническа грешка в посоченото 

указание в бележка под линия № 13 на стр. 30 от Приложение 6 „Примерни указания 

за попълване на електронен формуляр за кандидатстване и подаване на предложение 

за изпълнение на 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” към Условията за кандидатстване. 

Коректните дефиниции за определяне на „малки дружества със средна пазарна 

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

(Mid-Caps)“ са посочени в Условията за кандидатстване, в Приложение 12 

„Използвани съкращения и основни дефиниции“, както и в Декларацията за малки 

дружества със средна пазарна капитализация или дружества със средна пазарна 

капитализация (Приложение 4.А). 
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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 
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№ Дата на 

получаване 

Въпрос Разяснения от СНД 

представено определение в Приложение 12 за малки дружества със 

средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна 

капитализация и наличната в Декларацията за малки дружества със 

средна пазарна капитализация или дружества със средна пазарна 

капитализация (Приложение 4.А) информация в бележка под 

линия. 

 

 


