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получаване 

Въпрос Разяснения от СНД 

Дата на разясненията от СНД: 07.03.2023 г. 

50 21.02.2023г. Здравейте!  

Имам следните въпроси по процедура BG-RRP-3.006: 

1. При положение, че отговарят на всички останали изисквания, 

допустими ли са:  

- Проекти на кандидати, които имат вече изградена ФВЦ за 

продажба (износ) на произведената електроенергия? Може ли да 

участва по програмата за изграждане на нова централа за собствено 

потребление в същия имот / сграда?  

- Проекти на кандидати, които имат вече изградена ФВЦ за 

"собствено потребление и продажба  на излишъка"?  Може ли да 

участва по програмата за изграждане на нова централа за собствено 

потребление, в същия имот/сграда? 

 

2. Кандидатът има изградена централа за собствено потребление, 

която не покрива нуждите му. Иска да инсталира нова мощност, 

която отново да е за собствено потребление. Може ли да участва 

по програмата за изграждане на нова централа за собствено 

потребление, като предвид и локални съоръжения за съхранение на 

енергия (батерии), в съответствие с т. 1.5 на раздел 13.1?  

2.1 При положителен отговор по т. 2 - капацитетът на батериите, 

следва да отговаря на изискванията по т.  1.5 на раздел 13.1 и на 

инсталираната мощност на фотоволтаичната система, предвидена 

за изградена по настоящата процедура или да покрива общата 

инсталирана мощност на всички фотоволтаични система в 

имота/сградата?  

2.2 При положителен отговор по т. 2 - има ли по-специално 

условие, при което новата централа за собствено потребление 

/обект на инвестицията по проекта/, ще бъде допустима?  

Как по-конкретно ще бъде изпълнено условието "Произведената 

електрическа енергия от изградената по проекта фотоволтаична 

система следва да не е по-малко от 260 kWh  на годишна база за 

всеки 1 kW инсталирана мощност на енергийното съоръжение", 

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

2. и 2.1. Моля, запознайте се с разясненията по въпроси № 1, т. 1 и № 30. 

Допълнително, допустима дейност по процедурата е единствено изграждането на 

нови фотоволтаични инсталации до 1 MW за производство на енергия от 

възобновяеми източници за собствено потребление в комбинация с локални 

съоръжения за съхранение на енергия (батерии). Дейностите по изграждане 

единствено на фотоволтаична система или закупуване единствено на съоръжения за 

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

съхранение на енергия (батерии), следва да са с общ минимален капацитет (в kWh) 

равностоен на съхранение с продължителност от поне 1 (един) час за поне 100% от 

инсталираната мощност на фотоволтаичната система, изградена по настоящата 

процедура. 

Като отговарящи на изискването по настоящата подточка 1.5) биха се приели 

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

продължителност от поне 2 (два) часа за поне 50% от инсталираната мощност на 

фотоволтаичната система, или батерии с общ минимален капацитет (в kWh) на 

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

мощност на фотоволтаичната система, и т.н. Батериите задължително следва да 

бъдат свързани към изградената по настоящата процедура фотоволтаична система, и 

да съхраняват енергия от нея. 

Във връзка с посоченото, Условията за кандидатстване поставят минималните 

изисквания относно общия минимален капацитет (в kWh) на закупуваните 

съоръжения за съхранение на енергия (батерии), като кандидатът може да предвиди 

в предложението си и изграждане на по-голям капацитет на батериите, при 

положение, че отговаря на ограничението пределната (максимална) цена за 

изграждане на фотоволтаична система в комбинация със съоръжения за локално 

съхранение на произведената енергия (батерии) да бъде в размер на до 3 000 лева без 

ДДС за всеки 1 kW инсталирана мощност на енергийното съоръжение 

(фотоволтаична система в комбинация с батерии). 
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при наличие на още една централа за собствено потребление? 

 

3. Кандидат има проектиране/разрешителни за изграждане на 

фотоволтаична система на 2 (два) етапа. Част от дейностите по етап 

1 вече са започнати. Допустимо ли е изграждане на предвидената 

фотоволтаична инсталация – етап 2 по настоящата процедура? 

Финансирането ще се използва единствено за нова фотоволтаична 

инсталации в комбинация с батерии, а не нови компоненти 

(отделни части), с които да се подменят елементи от съществуващи 

и изградени вече фотоволтаични системи и/или батерии. 

 

Поздрави, 

 

2.2. Изискването „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“ е насочено единствено 

спрямо изградената по настоящата процедура фотоволтаична система и следва да 

бъде изпълнено спрямо нея. 

Обръщаме внимание, че по процедурата се финансират единствено нови 

фотоволтаични инсталации в комбинация с батерии (в тяхната цялост), а не нови 

компоненти /отделни части/, с които се подменят елементи от съществуващи и 

изградени вече фотоволтаични системи и/или батерии. 

Допълнително, в „Минимални технически изисквания към фотоволтаичната система 

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

(Приложение 14 към Условията за кандидатстване) по отношениена на „инвертор/и 

за фотоволтаичния модул“ е посочено наличие на възможност за съхранение и 

предоставяне на информация за произведената енергия от фотоволтаичната система. 

Моля, запознайте се и с разясненията по въпрос № 44, т. 2. 

 

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

еднозначно и категорично становище. 

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. Разходи, извършени извън посочения период няма да 

бъдат допустими за финансиране по процедурата. 

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. 
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Моля, запознайте се и с разясненията по въпроси № 21, т. 3 и № 40, т. 5. 

51 21.02.2023г. 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? 

1. Допустими по настоящата процедура са само кандидати, които са търговци по 

смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите, които включват 

едноличните търговци. Фотоволтаичнатата система трябва да се изграждат върху 

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

Моля, запознайте се с разясненията по въпроси № 16, т. 2 и № 20. 

52 21.02.2023г. Дружеството се занимава с даване под наем и експлоатация на 

собствени имоти - КИД 68.20. С оглед на дейността фирмата 

префактуриране на разходите за електроенергия към своите 

наематели, води ли се за продажба на елетроенергия и допустимо 

ли е? 

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

53 21.02.2023г. Уважаеми експерти, 

във връзка с публикуваните условия за кандидатстване, имам 

следния въпрос: 

Необходимо ли е да има две отделни точки на присъединяване за 

двете отделни мощности/ФВИ, в рамките на един и същи обект - 

стара вече инсталирана и нова, която ще се изгради по проекта? 

В запитването не се съдържа достатъчно информация за предоставяне на еднозначно 

и категорично становище. 

Принципно, съгласно нормативните изисквания при изграждане на енергиен обект 

за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници с цел 

продажба, крайният клиент може да внася произведената от енергийния обект 

електроенергия в съответната мрежа само след изпълнение на изискванията на 

процедурата по присъединяване като производител съгласно наредбата по чл. 116, 

ал. 7 от Закона за енергетиката. В подобни случаи, съответния енергиен обект за 

продажба на енергия има отделен електромер (или двупосочен електромер), както и 

точка на присъединяване. 

При изграждане на енергиен обект за производство на електрическа енергия от 

възобновяеми източници, енергията от който ще се използва само за собствено 

потребление, не е необходимо да се извършва процедура по присъединяване като 

производител, а се минава по значително по-облекчен ред. В подобни случаи, 

съответния енергиен обект директно се присъединява към вътрешната мрежа на 

предприятието зад клиентския електромер на потребителя. 

Моля, запознайте се и с разясненията по въпроси № 35 и № 40, т. 5. 

54 21.02.2023г. Здравейте,  имаме още два въпроса по процедура BG-RRP-3.006, 

както следва:  

1. Допустимо ли е една фирма, която осъществява дейности в 

различни допустими по процедурата кодове по КИД 2008, да 

захрани с фотоволтаици собствена сграда, където осъществява не 

само основната си икономическа дейност, но и една или повече от 

1. и 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. 
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допълнителните си икономически дейности и ако да, при какви 

условия? 

2. Допустимо ли е по процедурата да се захрани с фотоволтаичната 

система, инсталирана по проекта, отделна административна сграда 

на предприятието кандидат или сграда, в която освен 

произведствени халета има и административна част? 

Поздрави 

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. 

Съответно, не могат да участват в настоящата процедура 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 (посочени в Условията за 

кандидатстване), 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. 

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

настоящата процедура е допустимо да се захранва с електроенергия от изградената 

по предложението фотоволтаична система и сграда, в която се извършва 

админстративна дейност, в допълнение към производствената дейност на 

предприятието, доколкото същата се ползва за целите на основната икономическа 

дейност на кандидата и в нея не се осъществяват/администрират дейности, свързани 

с недопустими сектори по процедурата. 

55 21.02.2023г. Здравейте, 

Моля, за разяснение : Когато сме предприятие, което извършва 

услуга за населението, а не произвежда готова продукция, какво 

трябва да напишем в графа „Претеглен коефициент на брутна 

добавена стойност“ за 2019, 2020 и 2021 год. при положение, че 

претегления коефициент на брутна добавена стойност се изчислява 

на база разликата между крайната стойност на произведената 

продукция и стойността за изразходваните за нейното 

производство стоки и услуги.  

Благодаря. 

Критерий № 32 „Претеглен коефициент на брутна добавена стойност за 2019 г., 2020 

г. и 2021 г.“ се изчислява спрямо всички кандидати по процедурата (независимо дали 

предлагат услуги или продукти) по следната формула:  

„Коефициент на брутна добавена стойност за съответната година = [Отчет за 

приходите и разходите за съответната година, ред „Разходи за персонала“ (код 

10300) плюс ред „Разходи за амортизация и обезценка“ (код 10400) плюс ред 

„Печалба“ (код 14400) ] делено на ОПР за съответната година, ред „Нетни приходи 

от продажби“ (код 15100). 

Коефициентът се изчислява в проценти. 

Претегленият коефициент на брутната добавена стойност за трите финансови години 

(2019 г., 2020 г. и 2021 г.) се изчислява като претеглен сбор от коефициентите за 
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№ Дата на 

получаване 

Въпрос Разяснения от СНД 

всяка една от трите години поотделно, взети със следната относителна тежест  по 

години: 2019 г. - 50%, 2020 г. – 20% и 2021 г. – 30%.“ 

Данните от съответните отчети, необходими за извършване на оценка по посочения 

критерий, се набавят по служебен път от СНД чрез Информационната система за 

мониторинг на европейски и национални стратегии и регионална политика – 

МониторСтат, поддържана и управлявана от НСИ. 

Обръщаме внимание, че съгласно т. 11.1, подт. 5) от Условията за кандидатстване 

допустими по настоящата процедура са само кандидати, които са микро-, малки и 

средни предприятия (по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните 

предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за 

микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36)), или малки 

дружества със средна пазарна капитализация или дружества със средна пазарна 

капитализация (съгласно определенията, представени в Приложение 12 към 

Условията за кандидатстване). 

Моля, запознайте се и с разясненията по въпрос № 14, т. 2. 

56 21.02.2023г. Уважаеми дами и господа, 

Във връзка с отворената за кандидатстване процедура BG-RRP-

3.006 „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в 

комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в 

предприятията” имаме следното питане:  

Цитат: "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." 

Възможно ли е захранването на административна сграда, която е 

неразделна част от производствената сграда, с електрическа 

енергия чрез изградената по инвестицията фотоволтаична система 

и съоръжения за локално съхранение на произведената енергия 

(батерии)? 

С уважение, 

Моля, запознайте се с разясненията по въпрос № 54. 
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№ Дата на 

получаване 

Въпрос Разяснения от СНД 

57 21.02.2023г. Здравейте, 

Собственици сме на сгради, в които отдаваме помещенията под 

наем. Голяма част от произведената енергия от ВЕИ ще се ползва 

реално от наемателите и ние ще им я префактурираме като 

допълнение към наема на базата на реалното потребление. В такъв 

случай допустими ли сме да кандидатстваме по процедурата? 

Благодарим предварително. 

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

58 21.02.2023г. Уважаеми дами и господа, 

В Приложение 12 Използвани съкращения и основни дефиниции 

към Условията за кандидатстване за получаване на безвъзмездни 

средства 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” при 

дефиниране на термина предприятия в затруднено положение 

става ясно следното:  

Предприятията, попадащи в затруднено положение, са тези 

предприятия, които попадат в една от възможните хипотези, 

изброени и описани подробно в подточки А) до Д) от Приложение 

12, част 2 Основни дефиниции. Хипотезата в подточка д) е когато 

предприятието не е МСП и през последните две години:  

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  

Моля за информация следва ли и двете условия да са изпълнени 

кумулативно и за двете последни години. 

Ако едно предприятие е малко дружество със средна пазарна 

капитализация или дружество със средна пазарна капитализация и 

през последните две години съотношението задължения/собствен 

капитал на предприятието е било по-голямо от 7,5, но 

съотношението за лихвено покритие на предприятието и за двете 

години е над 1,0 – счита ли се предприятието за такова в затруднено 

положение? 

Ако едно предприятие е малко дружество със средна пазарна 

капитализация или дружество със средна пазарна капитализация и 

Затруднено положение за предприятие, което не е МСП, е налице, когато по 

отношение на него е изпълнено поне едно от обстоятелствата, посочени в букви от 

а) до д) в Приложение 12 „Използвани съкращения и основни дефиниции“ към 

Условията за кандидатстване по настоящата процедура. 

По отношение на обстоятелството по буква д) в Приложение 12, е налице 

изпълнение, когато кумулативно са изпълнени и двете условия и за двете последни 

години, т.е.: 

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. 

Когато предприятие е малко дружество със средна пазарна капитализация или 

дружество със средна пазарна капитализация (които не са МСП и представляват 

голямо предприятие) и през последните две години съотношението 

задължения/собствен капитал на предприятието е било по-голямо от 7,5, но 

съотношението за лихвено покритие на предприятието и за двете години е над 1,0, 

същото не се счита за предприятие в затруднено положение. 

В случай че предприятие е малко дружество със средна пазарна капитализация или 

дружество със средна пазарна капитализация и съотношението задължения/собствен 

капитал на предприятието надвишава 7,5, само в една от двете години, а 

съотношението за лихвено покритие на предприятието и за двете години е над 1,0, 

същото не се счита за предприятие в затруднено положение. 

Обръщаме внимание, че горепосоченото изискване се прилагат и на равнище група 

– както за предприятието-кандидат, така и за предприятията, с които кандидатът 

формира група предприятия (разгледани в цялост). 

Преди сключване на договор за финансиране се извършва проверка (включително за 

наличие на „предприятие в затруднено положение“ по смисъла на чл. 2, пар. 18 от 
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№ Дата на 

получаване 

Въпрос Разяснения от СНД 

съотношението задължения/собствен капитал на предприятието 

надвишава 7,5, само в една от двете години, докато при 

съотношението за лихвено покритие на предприятието и за двете 

години стойността е над 1,0 – счита ли се за предприятие в 

затруднено положение? 

Регламент (ЕС) № 651/2014) на кандидата и лицата, с които същите са свързани, 

формирайки група, въз основа на подадената декларация и чрез извършване на 

служебна проверка на наличната информация в публичните регистри (вкл. ТР и 

регистър на ЮЛНЦ). Проверката и определянето на „група“ ще се извършва по 

отношение на предприятие майка и всички негови дъщерни предприятия, като: 

"предприятие майка" означава предприятие, което контролира едно или повече 

дъщерни предприятия и съответно „дъщерно предприятие" означава предприятие, 

което се контролира от предприятие майка, включително дъщерно предприятие на 

крайно предприятие майка. 

Моля, запознайте се и с разясненията по въпрос № 22, т. 2. 

59 22.02.2023г. Уважаеми дами и господа, 

Във връзка с обявената процедура за набиране на проектни 

предложения G-RRP-3.006 - Изграждане на нови ВЕИ за собствено 

потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на 

енергия в предприятията, моля за Вашия компетентен отговор на 

следния въпрос:  

В т.13.2. на Условията за кандидатстване (стр.26-27) „Недопустими 

дейности“  е посочено, че „С цел гарантиране в максимална степен 

спазването на принципа за „ненанасяне на значителни вреди33“, по 

процедурата НЯМА да се подкрепят: iii) дейностите и активите, 

свързани със сметища, инсталации за изгаряне на отпадъци и 

заводи за механично-биологично третиране;“, като под чертата 

изрично е посочено, че „33Определение и допълнителна 

информация относно спазване на принципа за „ненанасяне на 

значителни вреди“ са представени в Приложение 12 и Приложение 

13 към Условията за кандидатстване.“ 

Към процедурата проявява интерес търговско дружество, чиято 

дейност съгласно Класификацията на икономическите дейности – 

КИД-2008 попада в сектор Е и е с определен КИД 38.21 - 

обработване и обезвреждане на неопасни отпадъци. Дружеството 

притежава Комплексно разрешително, издадено от ИА „Околна 

среда“ за експлоатация на следните инсталации и съоръжения:  

• Инсталация за механично-биологично третиране на твърди 

битови отпадъци, включваща: линия за механично третиране, 

линия за биологично третиране и линия за пресяване на 

Условията за кандидатстване не поставят ограничение кандидатите по процедурата 

да не развиват основната си икономическа дейност в Сектор Е „Доставяне на води; 

канализационни услуги, управление на отпадъци“. 

Както правилно е посочено в запитването, с цел гарантиране в максимална степен 

спазването на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ , по процедурата не се 

подкрепят дейности и активи, свързани със сметища, инсталации за изгаряне на 

отпадъци и заводи за механично-биологично третиране. Допълнително, в 

Приложение 13 към Условията за кандидатстване е пояснено, че това ограничение 

не се прилага за действия (дейности и активи) по тази мярка в съществуващи заводи 

за механично биологично третиране, при които действията по тази мярка са 

предназначени за повишаване на енергийната ефективност или за модернизиране на 

дейностите по рециклиране на разделени отпадъци за компостиране на биоотпадъци 

и анаеробно разграждане на биоотпадъци, при условие че тези действия по тази 

мярка не водят до увеличаване на капацитета на предприятията за преработка на 

отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; доказателства за 

това се представят за всяка инсталация. 

Съгласно представената в запитването информация и с оглед целта на настоящата 

процедура и допустимите по нея дейности и активи, кандидати с основна 

икономическа дейност, попадаща в Сектор Е „Доставяне на води; канализационни 

услуги, управление на отпадъци“, биха били допустими по процедурата, при 

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

на Условията за кандидатстване, включително относно изискванията, свързани с 

принципите за „Ненанасяне на значителни вреди“, както и при съблюдаване на 



    
 

 

 

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 

 

8 
 

№ Дата на 

получаване 

Въпрос Разяснения от СНД 

стабилизирана органична фракция (СОФ);  

• Шредираща линия за производство на модифицирано гориво от 

отпадъци (RDF); 

Чрез изграждане на ФЕЦ за собствено потребление, комбинирана 

с локални съоръжения за съхранение на енергия дружеството няма 

намерение да променя капацитета или да удължава жизнения 

цикъл на функциониращите инсталации. Добиването на ел.енергия 

чрез ВЕИ за собствено потребление ще доведе до още по-

екологосъобразно третиране на отпадъците от една страна, а от 

друга - ще следва тенденцията на естествен икономически изгоден 

избор. 

В Приложение № 13 „Информация относно спазване на принципа 

за „ненанасяне на значителни вреди” допълнително са разяснения 

понятията, относно НЕ подкрепяне на определени дейности, в т.ч. 

и „дейностите и активите, свързани със сметища, инсталации за 

изгаряне на отпадъци3  и заводи за механично-биологично 

третиране4“.  В забележка под чертата е записано: „4Това 

изключение не се прилага за действия по тази мярка в 

съществуващи заводи за механично биологично третиране, при 

които действията по тази мярка са предназначени за повишаване 

на енергийната ефективност или за модернизиране на дейностите 

по рециклиране на разделени отпадъци за компостиране на 

биоотпадъци и анаеробно разграждане на биоотпадъци, при 

условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на 

капацитета на предприятията за преработка на отпадъци или до 

удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; доказателства за 

това се представят за всяка инсталация.“ 

Предвид на изложеното, моля за Вашия компетентен отговор на 

следния въпрос: 

ДАЛИ ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО, КОЕТО СЪГЛАСНО КИД-

2008 ПОПАДА В СЕКТОР Е И Е С ОПРЕДЕЛЕН КИД 38.21 - 

ОБРАБОТВАНЕ И ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА НЕОПАСНИ 

ОТПАДЪЦИ, ПРИТЕЖАВАЩО ИНСТАЛАЦИЯ ЗА 

МЕХАНИЧНО-БИОЛОГИЧНО ТРЕТИРАНЕ НА ТВЪРДИ 

БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И ШРЕДИРАЩА ЛИНИЯ ЗА 

ПРОИЗВОДСТВО НА МОДИФИЦИРАНО ГОРИВО ОТ 

съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на 

околната среда. 

Съблюдаването на принципа за „ненанасяне на значителни вреди” ще се проследява 

на етап изпълнение на проектите, като за удостоверяване на съответствието на 

инвестицията с посочения принцип крайните получатели ще подлежат на контрол, 

който да удостовери съответствието на подкрепените дейности с тях. 
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№ Дата на 

получаване 

Въпрос Разяснения от СНД 

ОТПАДЪЦИ (RDF) ЩЕ БЪДЕ ДОПУСНАТО ДО УЧАСТИЕ 

ПРОЦЕДУРАТА И ОЦЕНЕНО, В СЛУЧАЙ, ЧЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО МУ Е ИЗГОТВЕНО СЪГЛАСНО 

УСЛОВИЯТА И ПОКРИВА ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ КРИТЕРИИ 

НА ПРОЦЕДУРАТА? 

Благодарим Ви предварително! 

60 22.02.2023г. Здравейте, 

Във връзка с кандидатстване по процедура BG-RRP-3.006 

„Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация 

с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията” 

имаме няколко въпроса: 

1. “…“ собственост на МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО 

И ГОРИТЕ, с код на икономическа дейност /КИД-02.10/ - 

„Възпроизводство на гори“ допустим кандидат ли е по  процедура 

BG-RRP-3.006? 

2. Ако е допустим кандидат може ли да кандидатства за дейности 

за Изграждане на нови фотоволтаични инсталации до 1 MW за 

производство на енергия от възобновяеми източници за собствено 

потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на 

енергия (батерии) в сгради, стопанисвани от териториални 

поделения на предприятието – … и …? 

Предварително благодарим за отговорите! 

Съгласно т. 11.2, подт. 2) от Условията за кандидатстване, в настоящата процедура 

не могат да участват и да получат безвъзмездно финансиране предприятия, чиято 

основна икономическа дейност попада в сектор А „Селско, горско и рибно 

стопанство“. 

Моля, запознайте се и с разясненията по въпрос № 14, т. 2. 

61 22.02.2023г. Здравейте, 

Бих искал да задам следния въпрос във връзка с процедура за БФП 

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

потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на 

енергия в предприятията”: 

Фирмата кандидат има 3 собствени промишлени сгради, които се 

намират на територията на бившия Домостроителен комбинат в гр. 

Пловдив. Специфичното в случая е, че фирма "…" са собственици 

на пътища и трафопостове на територията на бившия комбинат, 

като в това си качество те се явяват предоставящи ел. енергия на 

кандидата. Фирмата кандидат няма точка на директно пресичане с 

електроразпределително дружество и използва енергията, 

предоставена от "…" като собственик на трафопостовете. Фирмата 

кандидат има изградени фотоволтаични инсталации на две от 

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

получаване 

Въпрос Разяснения от СНД 

сградите си и би желала да изгради на третата от тях с помощта на 

финансиране по настоящата процедура. Сградата е на отделен 

електромер и за нея има отделно писмо от „…“, в което е посочена 

каква е максималната предоставена мощност за конкретната 

сграда. За всеки месец има фактури с протоколи по тях, от които е 

видно отделното потребление на сградите на кандидата.  

В тази връзка се интересуваме дали този документ от "…" като 

собственик на трафопоста, към който е присъединена сградата, за 

която ще се кандидатства, е достатъчен за удостоверяване на 

предоставената мощност на кандидата към 01.12.2022 г. за обекта, 

където ще се изгради фотоволтаичната система с батериите? 

С уважение, 

62 22.02.2023г. Уважаеми дами и господа, 

При проверка на затрудненото положение на групата, която 

формира предприятие, желаещо да участва в процедурата 

„Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация 

с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията“, 

възникна казус, свързан с превалутирането на финансовите 

показатели, предоставени от свързано предприятие, регистрирано 

в рамките на трета държава, намираща се извън територията на 

Република България и Европейския съюз.  

В подобен случай преизчисляването на валутата към левова 

стойност е затруднено, поради голямата променливост на 

чуждестранната валута, която през последните няколко години бе 

значително обезценена. Така например, сравнение между валутния 

курс към 31.12.2020г. и 21.12.2021г. показва значителен спад на 

стойността на чуждестранната валута, като през 2021г. 

наблюдаваме спад до стойност, равняваща се на половината от 

стойността през 2020г. Това се отразява върху резултатите от 

проверката на затрудненото положение и рефлектира цялостно 

върху възможностите за кандидатстване. 

В тази връзка, бъдейки в ситуация, в която е необходимо 

преобразуване на финансови показатели от чуждестранна валута 

към левова стойност, моля за уточнение относно валутния курс, 

който следва да използва Проверяващата комисия при проверка на 

затрудненото положение на ниво група. Моля да прецизирате 

Съгласно изискванията, свързани с правилата за „Инвестиционни помощи за 

насърчаване на енергията от възобновяеми източници“ съгласно чл. 41 от Регламент 

(ЕС) № 651/2014 предприятия в затруднено положение не са допустими по 

процедурата.  

Проверка по отношение на обстоятелството дали кандидатите (и на ниво група) 

попадат в определението за затруднено положение по чл. 2, пар. 18 от Регламент (ЕС) 

№ 651/2014 ще бъде извършвана спрямо всички кандидати съгласно данни от 

Декларацията за държавни помощи, удостоверение за актуално състояние, налична 

информация в публичните регистри (вкл. ТР и регистър на ЮЛНЦ) и Годишен отчет 

за дейността за последните три приключени финансови  години (2019, 2020 и 2021 

г.). 

Доколкото, проверката за затруднено положение се извършва спрямо последната 

една (или две за предприятия, които не са МСП) финансова година и по конкретно 

към края на съответната година (31.12.), то и финансовите показатели следва да се 

превалутират спрямо този момент. 
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№ Дата на 

получаване 

Въпрос Разяснения от СНД 

допълнително на какъв принцип следва да се извърши 

превалутирането на стойностите на финансовите показатели за 

2022г., които ще бъдат изискани на етап договориране. 

63 22.02.2023г. Здравейте,може ли малко повече информация относно сумата 

която програмата предоставя и от какво зависи тя? Трябва ли да 

имаме вече готова оферта от фирмата за фотоволтаици когато 

кандидатстваме по програмата? 

Условията за кандидатстване не поставят изискване за представяне на оферта за 

фотоволтаични системи и батерии за съхранение към предложението за изпълнение 

на инвестиция. 

С оглед определяне на реалистичността на предвидените разходи, СНД е извършил 

предварителни анализи и пазарни проучвания и е определил пределна (максимална) 

цена за изграждане на фотоволтаична система до 1 MW за собствено потребление в 

комбинация със съоръжения за локално съхранение на произведената енергия 

(батерии) в размер на до 3 000 лева без ДДС за всеки 1 kW инсталирана мощност на 

енергийното съоръжение (фотоволтаична система в комбинация с батерии). 

По отношение на процедурата след сключване на договор за безвъзмездно 

финансиране можете да се запознаете с Условията за изпълнение към настоящата 

процедура. 

Условията за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по 

процедурата са публикувани на интернет страницата на Министерство на 

иновациите и растежа на адрес - https://www.mig.government.bg/naczionalen-plan-za-

vazstanovyavane-i-ustojchivost/podkrepa-za-investiczii-za-kombinirane-na-

vazobnovyaemi-iztochniczi-za-elektricheska-energiya-sas-saorazheniya-za-lokalno-

sahranenie/, както и в Информационната система за Механизма (ИСУН 2020), раздел 

НПВУ - https://eumis2020.government.bg/bg/s/800c457d-e8be-4421-8ed9-

9e78d0a75c39/Procedure/Info/10b9787c-b382-40f2-94b9-1bd8b31f8799  

64 22.02.2023г. Здравейте! 

Имаме следните въпроси във връзка с процедура за подбор BG-

RRP-3.006 „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в 

комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в 

предприятията”: 

1. Дружество Х е юридическо лице 100% собственост на дружество 

У (също отделно юридическо лице). Дружество Z e също 100% 

собственост на дружество У (т.е. дружество У има 100% 

собственост в дружества Х и Z).  Допустими ли са за участие като 

отделни кандидати с отделни проекти дружествата Х и Z?  

2. В т.11.1. „Критерий за допустимост на кандидатите“ от Насоки 

за кандидатстване т.2 относно допустимостта на кандидатите е 

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

еднозначно и категорично становище. 

Съгласно Условията за кандидатстване в случай че по настоящата процедура бъдат 

подадени предложения за изпълнение на инвестиция от няколко свързани 

предприятия, осъществяващи сходна дейност, договор за финансиране може да бъде 

сключен само с едно от тези предприятия.  

При установено наличие на посоченото обстоятелство, ще бъде издадено Решение за 

отказ за предоставяне на безвъзмездно финансиране на всяко предложение за 

изпълнение на инвестиция от списъка на одобрените за финансиране предложения 

за изпълнение на инвестиция, класирано след първото такова, което също е включено 

в списъка на одобрени за финансиране предложения за изпълнение на 

https://www.mig.government.bg/naczionalen-plan-za-vazstanovyavane-i-ustojchivost/podkrepa-za-investiczii-za-kombinirane-na-vazobnovyaemi-iztochniczi-za-elektricheska-energiya-sas-saorazheniya-za-lokalno-sahranenie/
https://www.mig.government.bg/naczionalen-plan-za-vazstanovyavane-i-ustojchivost/podkrepa-za-investiczii-za-kombinirane-na-vazobnovyaemi-iztochniczi-za-elektricheska-energiya-sas-saorazheniya-za-lokalno-sahranenie/
https://www.mig.government.bg/naczionalen-plan-za-vazstanovyavane-i-ustojchivost/podkrepa-za-investiczii-za-kombinirane-na-vazobnovyaemi-iztochniczi-za-elektricheska-energiya-sas-saorazheniya-za-lokalno-sahranenie/
https://www.mig.government.bg/naczionalen-plan-za-vazstanovyavane-i-ustojchivost/podkrepa-za-investiczii-za-kombinirane-na-vazobnovyaemi-iztochniczi-za-elektricheska-energiya-sas-saorazheniya-za-lokalno-sahranenie/
https://eumis2020.government.bg/bg/s/800c457d-e8be-4421-8ed9-9e78d0a75c39/Procedure/Info/10b9787c-b382-40f2-94b9-1bd8b31f8799
https://eumis2020.government.bg/bg/s/800c457d-e8be-4421-8ed9-9e78d0a75c39/Procedure/Info/10b9787c-b382-40f2-94b9-1bd8b31f8799
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вписано: „Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.“. В тази 

връзка възниква следния въпрос а именно: Определянето на датата 

31.12.2019г. техническа грешка ли е вместо да е вписано „Да са 

регистрирани не по-късно от 31.12.2020 г.“ (предвид на факта, че 

процедурата се открива вече в 2023г. и има три приключили 

финансово години за предприятията)?  

3. В случай, че не е допусната техническа грешка описана в 

предходния въпрос 2 моля да разясните има ли причина да бъде 

ограничено участието на предприятия регистрирани в първите 

месеци на 2020г. като същите предприятия вече имат реализирани 

3 години на финансово-икономически оборот и могат да бъдат 

категоризирани съгласно изискванията на чл.3 и чл.4 от Закона за 

малките и средните предприятия попълвайки Декларация – 

Приложение Г3? 

Благодарим предварително, 

Бъдете здрави и успех на процедурата! 

инвестиция/списъка с резервните предложения за изпълнение на инвестиция, ако 

такъв е съставен.  

Под свързани предприятия се разбират предприятията по чл. 4, ал. 4 - 8 от Закона за 

малките и средните предприятия. 

Под сходна дейност следва да се разбира основна икономическа дейност, попадаща 

в рамките на същия тризначен цифров код (група) съгласно Класификацията на 

икономическите дейности - КИД-2008 (Приложение 9). 

2. Съгласно т. 11.1, подт. 2) от Условията за кандидатстване допустими по 

настоящата процедура са само кандидати, които са регистрирани не по-късно от 

31.12.2019 г. Няма техническа грешка в посоченото ограничение. 

3. По процедурата се цели подкрепа за предприятия, които притежават определена 

финансова стабилност и са били икономически устойчиви на съответния пазар 

определено време. В тази връзка, в критериите за оценка на качеството, посочени в 

Критериите и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции 

(Приложение 5 към Условията за кандидатстване) са включени и критерии, 

оценяващи финансовата стабилност на кандидатите за три години – 2019 г., 2020 г. 

и 2021 г.  

Посочените три години (2019 г., 2020 г. и 2021 г.) са съобразени с датата на обявяване 

на процедурата за кандидатстване (14.02.2023 г.) и с нормативните изисквания, 

регламентиращи, че годишната данъчна декларация (към Националната агенция за 

приходите) и годишният отчет за дейността (към Националния статистически 

институт) се подават в срок до 30 юни на следващата година. 

Във връзка с посоченото, както и с цел ненарушаване на принципите на свободна 

конкуренция, равно третиране, публичност, недопускане на дискриминация и 

осигуряване на възможност всички предприятия да бъдат оценени по всички 

критерии за оценка, допустимите кандидати следва да са регистрирани не по-късно 

от 31.12.2019 г. 

65 22.02.2023г. 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: 

В Условията за 11.2. Критерии за недопустимост на кандидатите, 

точка 3.5 е посочено, че са недопустими предприятия, чиято 

1. и 2. В Условията за кандидатсване не се съдържат ограничения по отношение на 

предприятия, чиято основна икономическа дейност е преработка на кафе, плодов, 

зелен или черен чай. 

Обръщаме внимание, че съгласно 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 
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Въпрос Разяснения от СНД 

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”, както следва: 10.83 „Преработка на 

кафе и чай”, ограничението се отнася само в случаите, когато 

дейността на кандидата е свързана с производство на билков чай 

(мента, върбинка, лайка и други). 

Предвид факта че за първи път е налице подобно уточнение 

(ограничението се отнася само в случаите, когато дейността на 

кандидата е свързана с производство на билков чай мента, 

върбинка, лайка и други) по отношение на 10.83 „Преработка на 

кафе и чай”, моля за по-детайлни разяснения: 

1. Допустими ли са за участие в процедурата предприятия, чиято 

основна икономическа дейност е само преработка на кафе? 

2. Допустими ли са за участие предприятия, които основна 

икономическа дейност е преработка на плодов, зелен или черен 

чай? 

3. Ограничението към кандидатите, които произвеждат билков чай 

се отнася само за диворастящи билки или включва и култивирани, 

тъй като е налице възможност една и съща билка да се среща като 

диворастяща и да се отглежда конвенционално? 

4. Как УО предвижда да проверява допустимостта на кандидатите, 

които преработват различни видове чай. Допустимо ли е 

дружеството, което произвежда плодов и билков чай да 

кандидатства за инвестиции в сграда, в която се извършва 

единствено преработка на плодов? Как и на какъв етап се доказва 

това обстоятелство от страна на потенциалните бенефициенти? 

Благодаря, предварително! 

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. 

 

3. Съгласно Условията за кандидатстване: са недопустими предприятия, чиято 

основна икономическа дейност съгласно КИД 2008 (Приложение 9) попада в 10.83 

„Преработка на кафе и чай”, в случаите, когато дейността на кандидата е свързана с 

производство на билков чай (мента, върбинка, лайка и други), независимо от начина 

на производство/създаване на билката. 

 

4. Съгласно 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. 

При съблюдаване на разпоредбите на Регламент (ЕС) 2021/241 на Европейския 

парламент и на Съвета от 12 февруари 2021 година за създаване на Механизъм за 

възстановяване и устойчивост, СНД ще извършва проверки за удостоверяване на 

административните, финансовите, техническите и физическите аспекти от 

изпълнението на проектите. Административните (документални) проверки от страна 

на СНД се извършват по отношение на всички проекти. При съобразяване със 

спецификата на инвестицията, проверките на място ще се извършват на базата на 

оценка на риска, забавяне или неизпълнение на постигането на резултатите, които 

подлежат на отчитане пред Европейската комисия, и/или при други обстоятелства и 

индикации за проблеми, които могат да компрометират изпълнението на 

инвестицията. Крайният получател е задължен да осигури директен достъп (както по 

време на изпълнението на проекта, така и след неговото приключване) на 

представители на СНД и/или други одитиращи институции с цел извършването на 

проверка на място на резултатите от изпълнението на проекта. 
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№ Дата на 

получаване 

Въпрос Разяснения от СНД 

66 22.02.2023г. Здравейте, 

Имаме следните въпроси по процедура BG-RRP-3.006 : 

1. Допустими кандидати ли са предприятията, които отговарят на 

всички останали условия за кандидатстване, но нямат собствен 

договор с ЕРД? Въпросните предприятия ползват префактурирана 

енергия от съседни предприятия, които са собственици на 

трафопоста и имат договор с ЕРД.   

2. Ако отговорът на Въпрос 1 е ДА, следва ли това обстоятелство 

да е посочено в Удостоверението, издадено от ЕРД? 

3. При условие, че КИД L68 "Операции с недвижими имоти" е 

допустим и  приоритетен, то ако кандидатът  отговарят на всички 

останали условия за допустимост и развива основната си дейност в 

КИД 68.20 "Даване под наем и експлоатация на собствени 

недвижими имоти", възможно ли е да изгради ВЕИ в комбинация с 

локални съоръжения за съхранение на енергия върху собствена 

сграда, която се ползва под наем от друго предприятие? 

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

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

67 22.02.2023г. 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: 

В Условията за кандидатстване, раздел 13. Дейности, допустими за 

финансиране, т. 1.4) 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. 

От друга страна в точка 1.7) е посочено 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 

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

Въпрос Разяснения от СНД 

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

да е въведена в експлоатация към датата на кандидатстване. 

Предприятие, което към момента използва производствената си 

база чрез договор за наем, планира да кандидатства с учредено 

право на строеж и да участва в процедурата за изграждане на ВЕИ 

за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за 

съхранение на енергия. До момента обаче дружеството не е имало 

собствен договор с ЕРД и съответно собствена партида, а е 

заплащало използваната електроенергия директно на наемодателя, 

след издаване на фактура. Фактурата, която издава наемодателят 

като консумация и стойност, се базира на издадената от ЕРД 

фактура на негово име за съответния обект, тъй като дружеството 

кандидат в процедурата за ВЕИ е единствения наемател в обекта и 

използва цялата фактурирана енергия. 

При тази ситуация предприятието, кандидат в процедурата, което 

към момента е наемател (но ще има учредено право на строеж) 

няма собствен договор с ЕРД, от който да е видна предоставената 

мощност към 01.12.2022 г. Допустимо ли е на етап кандидатстване  

предоставянето на договора с ЕРД, от който да е видна 

предоставената мощност към 01.12.2022 г. на наемодателя, в едно 

с договор за наем, а в последствие предоставяне и на учредено 

право на строеж и собствена партида? Включително към момента, 

дружеството-кандидат би могло да прехвърли партидата на негово 

име, но няма да бъде спазено изискването към 01.12.2022 г. 

Моля за информация какъв документ се предоставя при описания 

случай, за да може дружеството да докаже размера на 

предоставената мощност и да участва в процедурата. 

Благодаря, предварително! 

68 22.02.2023г. Уважаеми експерти, 

Моля за разяснение по следния въпрос: 

При осъществяване на икономическа дейност "Даване под наем и 

експлоатация на собствени недвижими имоти", допустимо ли е 

изграждане на фотоволтаична централа, чиято електроенергия ще 

се ползва от наематели на сградата? 

Благодаря предварително. 

Моля, запознайте се с разясненията по въпрос № 1, т. 2. 
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69 22.02.2023г. Здравейте, 

Ние сме миркопредприятие в градски район. В момента сме в 

процес на изграждане на ФЕЦ. Той ще се изготвя на два етапа. 

Имаме предварителен договор с EVN, който разрешава 

производството на електричество за собствени нужди и продажба. 

Допустим кандидат ли сме по програмата за изграждане на втория 

етап от ФЕЦ-а? 

Посочената в запитването инвестиция не е допустима за финансиране по 

процедурата, тъй като по настоящата мярка са допустими дейности и разходи за 

изграждане на нови фотоволтаични инсталации до 1 MW за производство на енергия 

от възобновяеми източници единствено за собствено потребление в комбинация с 

локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии). 

Произведената енергия от фотоволтаичната система не може да бъде предмет на 

търговска сделка за покупко-продажба през периода на устойчивост (5 (пет) години 

от въвеждане в експлоатация  на фотоволтаична система). 

Моля, запознайте се и с разясненията по въпроси № 21, т. 3, № 40, т. 5 и № 50. 

70 22.02.2023г. Във връзка с обявена 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”, моля за отговор на следния въпрос: 

-  Съгласно определението, описано в Приложение 12 към пакет 

документи за информация, дружества със средна капитализация 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. Нашето 

предприятие, като са взети предвид всички отношения на 

партньорство и свързаност с други предприятия, е със 

средносписъчен брой на служителите от 550 човека, с годишен 

оборот, който не превишава 97 500 000 лв. и стойност на активите, 

която не превишава 84 000 000 лв. 

Категоризира ли се дружеството като дружества със средна 

пазарна капитализация (Mid-Caps)? 

Съгласно представената информация предприятието представлява дружество със 

средна пазарна капитализация (Mid-Caps). Следва да имате предвид, че преценката 

се извършва на база на последни 2 (две) последователни финансови години. В тази 

връзка необходимо е при взимане предивид на отношенията на партньорство и 

свързаност с други предприятия, средносписъчен брой на служителите да е до 3 000 

човека последните 2 финансови години. 

Моля, запознайте се и с разясненията по въпрос № 49. 

71 22.02.2023г. Уважаеми Дами и Господа, 

1. Във връзка с посочено изискване в условията за кандидатстване, 

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 обекти, като в този случай 

инсталираната мощност на отделното енергийно съоръжение не 

1. Посоченото в запитването е допустимо. 

2. От представения документ - удостоверение, издадено от ЕРД, или Договор с ЕРД, 

следва да е видна предоставената мощност на кандидата към дата 01.12.2022 г. за 

обекта, където ще се изгради фотоволтаичната система с батериите. 
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следва да надвишава повече от 2 (два) пъти размера на 

предоставената мощност съгласно удостоверението/договора с 

ЕРД за съответния обект", моля за следното разяснение:  

В рамките на своята база, съответно на един и същи адрес, 

дружеството разполага с няколко сгради, върху покривните 

пространства на които желае да изгради фотоволтаични системи в 

комбинация с батерии. Същевременно дружеството не разполага с 

отделен договор сключен с ЕРД за всяка отделна сграда, а с 

единствен договор в който е определена представената мощност за 

цялото дружество. В този случай допустимо ли е да представим 

удостоверение/договор за представената мощност на цялото 

дружество и да изградим фотоволтаични системи в комбинация с 

батерии на няколко различни сгради, които са изградени на 

неговата територия и при спазване на всички други условия на 

процедурата? 

2. Моля за Ваше разяснение по отношение на изискуем документ 

на етап кандидатстване "е/ Удостоверение, издадено от ЕРД, или 

Договор с ЕРД, от което/който е видна предоставената мощност на 

кандидата към 01.12.2022 г. за обекта, където ще се изгради 

фотоволтаичната система с батериите." и по-конкретно за 

посочената дата? Какво се има предвид с текста "предоставената 

мощност на кандидата към 01.12.2022 г. "? 

Благодаря Ви за представените разяснения! 

72 22.02.2023г. Уважаеми г-жи и г-да, 

Министерството на икономиката широко популяризира обявените 

процедури, чрез официалната си страница  в социалните мрежи и 

подкаст "За иновации и растеж".  

В подкаста от 17.02.2023 със заглавие "Старт на процедурата за 

ВЕИ за бизнеса" с гост Р… ( държавен експерт в отдел 

програмиране на ГД ЕФК), заявява (в 7,05 мин.)  , че "Мащабът на 

процедурата позволява изграждане на фотоволтаични системи с 

параметри от 25 КВ до 1 МВ". 

Може ли да внесете разяснение и дадете пример как при 

минимален размер на безвъзмездно финансиране 75 000,00 лв , 

интензитет на помощ от 35 до 50% и пределна  (максимална) 

стойност от 3 000 лева без ДДС за всеки 1 kW инсталирана 

Условията за кандидатстване съдържат минималния размер на заявеното 

безвъзмездно финансиране за индивидуално предложение за изпълнение на 

инвестиция, който е 75 000 лв. Същевременно най-високият интензитет по 

процедурата е 50%, поради което общия бюджет на проекта следва да е не по малко 

от 150 000 лв. 

От друга страна, с оглед определяне на реалистичността на предвидените разходи, 

СНД е извършил предварителни анализи и пазарни проучвания и е определил 

пределна (максимална) цена за изграждане на фотоволтаична система до 1 MW за 

собствено потребление в комбинация със съоръжения за локално съхранение на 

произведената енергия (батерии) в размер на до 3 000 лева без ДДС за всеки 1 kW 

инсталирана мощност на енергийното съоръжение (фотоволтаична система в 

комбинация с батерии). 
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получаване 

Въпрос Разяснения от СНД 

мощност на енергийното съоръжение би било допустим кандидат 

предприятие , което иска да изгради ВЕИ с локално съоръжение с 

мощност 25 КВ. 

Моля , посочете конкретно как би се достигнала минимална обща 

стойност на разходите по проекта от 150 000,00 лв. при 

инсталирана мощност 25КВ. 

При спазване на тези изисквания може да бъдат подкрепени различни по мощност 

фотовлтаични системи, но например при прилагане на определената от СНД 

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

инсталирана мощност на енергийното съоръжение по проекта и при заявен 

минимален размер на БФП от 75 000 лв., може да бъде придобита фотоволтаична 

система (в комбинация с батерии) от 50 kW. 

73 23.02.2023г. Във връзка с кандидатстване по процедура BG-RRP-3.006 

„Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация 

с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията” 

имам следните въпроси: 

Фирмата е с основен код на икономическа дейност 68.20 Даване 

под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти. Самият 

код предполага, че фирмата отдава помещения и сгради под наем. 

Моля да разясните при кандидатстване на такава фирма за 

изграждане на фотоволтаична система за сграда, която е дадена под 

наем на различни юридически лица, ще са необходими ли 

документи за доказване на код на икономическа дейност на 

фирмите-наематели и допустим кандидат ли е фирмата-

наемодател, ако се установи, че има фирма-наемател, развиваща 

дейност в недопустим код? Моля да разясните подробно какви 

документи и информация ще бъдат необходими от фирмите-

наематели /договор за наем, справка за КИД, договор с ЕРП и т.н./. 

Благодаря! 

1. Моля, запознайте се с разясненията по въпроси № 1, т. 2, № 2 и № 13. 

 

74 23.02.2023г. Здравейте, 

При определяне размера на предприятието възникват следните 

въпроси: 

- Разглежда ли се свързаност между две предприятия, в случай че 

се представляват от един и същи управител, без да има друга 

свързаност помежду им? 

- При свързаност през физическо лице: 

 o Как се тълкува определението вертикално свързани пазари? 

 o Има ли значение кодът на икономическа дейност на дружествата, 

извършващи дейност на вертикално свързани пазари? 

 o В случай че двете дружества извършват дейност на вертикално 

Категорията (статусът) на кандидатите по настоящата процедура се определя в 

съответствие с изискванията на 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), както и съгласно 

определенията, представени в Приложение 12 към Условията за кандидатстване. 

"Вертикално свързани пазари" са пазарите на стоки и услуги, непосредствено 

предшестващи или следващи съответния продуктов пазар по веригата производство 

- разпределение. 

Наличието на свързаност през физическо лице за дружествата, опериращи на 

вертикално свързани пазари, изпълнява нормативното основание по чл. 4, ал. 8 от 

Закона за малки и средни предприятия. Наличието или липсата на свързаност се 

изследва за всеки отделен случай и изводи за съответствие или несъответствие с 
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№ Дата на 

получаване 

Въпрос Разяснения от СНД 

свързани пазари, но никога не са осъществявали сделки помежду 

си, трябва ли да се посочват като свързани? 

Благодаря предварително! 

нормата се правят само и единствено на база на установеното за всеки конкретен 

случай. Следва да се отбележи, че при преценката дали дружествата, които са 

собственост на едно и също физическо лице или група от физически лица оперират 

и на вертикално свързани пазари, не са водещи посочените от Вас обстоятелства, а 

именно код на икономическа дейност и/или осъществявани сделки помежду им. В 

случая от значение е доколко дружествата с отделна регистрация действат като един 

стопански субект и като такъв дали отделните участници в този субект се възползват 

от непазарни предимства, с които се изкривява конкуренцията на съответния пазар 

на стоки и услуги. 

75 23.02.2023г. Здравейте,  

Имам следните въпроси: 

1. На етап кандидатстване да проектираме фотоволтаична 

инсталация  спазвайки всички изисквания на програмата и 

законодателството.  

При изпълнение на проектното предложение, обаче, се налага да 

преместим производствените си мощности в нов парцел, който 

отново отговаря на всички изисквания на процеурата и 

законодателството. 

Допустимо ли е: да преместим производственото предприятие на 

нов парцел? 

Допустимо ли е да изменим проекта от "проектиране на ФВИ на 

земя" на "проектиране на ФВИ върху покрив" по време на 

изпълнение на проекта, спазвайки всички останали изисквания на 

процедурата? 

2. Допустимо ли е в рамките на един имот по време на изпълнение 

на проекта да се промени инвестиционното намерение от 

"фотоволтаична централа изградена на земя" във "фотоволтаична 

централа изградена върху покрив" спазвайки всички 

законовоустановени правила и норми? 

3. Ако отговора на въпрос 2 е положителен, ще бъде ли обект на 

проверка кога сградата, върху която ще бъде поставена 

фотоволтаична исталация е въведена в експлоатация? 

4. В рамките на мониторинговият период след изпълнение на 

инвестицията, допустимо ли е да преместим производствените си 

помощения в друг парцел, респективно да си направим ново 

1., 2., 3. и 4. Съгласно Условията за изпълнение по процедурата при промяна на 

мястото за изпълнение на инвестицията след сключване на договор следва да са 

спазени всички ограничения и изисквания, посочени в условията за кандидатстване 

и условията за изпълнение, както и изискванията по околна среда съгласно ЗООС 

и/или ЗБР, вкл. изискването по т. 13.1, подт. 1.7) от Условията за кандидатстване, 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. 

След въвеждането в експлоатация на енергийното съоръжение на новото място за 

изпълнение 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 

първоначалното въвеждане в експлоатация на съоръженията до минимум 5 (пет) 

години след това. 

https://www.seea.government.bg/bg/?option=com_grid&gid=14_mg_0&p=34
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проектиране за преместване на закупената по процедурата 

централа? 

Обръщаме внимание, че 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). 

76 23.02.2023г. Уважаеми експерти, 

Едно от нашите предприятия e с код на основна икономическа 

дейност 46.71 - Търговия на едро с твърди, течни и газообразни 

горива и подобни продукти. По своята същност, дружеството се 

занимава с търговия на  брикети. Съгласно настоящите условия е 

записано че „с цел гарантиране в максимална степен спазването на 

принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ , по процедурата 

няма да се подкрепят: i) дейностите и активите, свързани с 

изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата“. 

Бихте ли пояснили какво се има предвид под израза „надолу по 

веригата“ и дали на база горепосоченото това наше предприятие е 

допустимо за кандидатстване по процедурата? 

Благодарим ви предварително за отговорите! 

Условията за кандидатстване не поставят ограничение кандидатите по процедурата 

да не развиват основната си икономическа дейност в код 46.71 „Търговия на едро с 

твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти“. 

Както правилно е посочено в запитването, с цел гарантиране в максимална степен 

спазването на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ , по процедурата не се 

подкрепят дейности и активи, свързани с изкопаеми горива, включително използване 

надолу по веригата. 

Допълнително, в Приложение 13 към Условията за кандидатстване е пояснено, че 

това ограничение не се прилага за проектите за производство на електроенергия 

и/или топлоенергия, както и на свързаната с тях инфраструктура за пренос и 

разпределение, използващи природен газ, които отговарят на условията, определени 

в Приложение III към техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди” 

(2021/C58/01). 

Съгласно представената в запитването информация и с оглед целта на настоящата 

процедура и допустимите по нея дейности и активи, кандидати с основна 

икономическа дейност, попадаща в код 46.71 „Търговия на едро с твърди, течни и 

газообразни горива и подобни продукти“, биха били допустими по процедурата, при 

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

на Условията за кандидатстване, включително относно изискванията, свързани с 

принципите за „Ненанасяне на значителни вреди“, както и при съблюдаване на 

съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на 

околната среда. 

Съблюдаването на принципа за „ненанасяне на значителни вреди” ще се проследява 

на етап изпълнение на проектите, като за удостоверяване на съответствието на 
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инвестицията с посочения принцип крайните получатели ще подлежат на контрол, 

който да удостовери съответствието на подкрепените дейности с тях. 

77 23.02.2023г. Уважаеми експерти от СНД в МИР, 

Във връзка с настоящата отворена за кандидатстване процедура № 

BG-RRP-3.006 ви молим за разяснение по следните въпроси: 

1) Бенефициентите следва да представят информация на СНД, за 

електрическата енергия за собствено потребление, произведена от 

енергийното съоръжение, ежегодно в срок 5 (пет) години от 

въвеждане в експлоатация  на изградената с настоящата 

инвестиция фотоволтаична система. 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 тази връзка, 

ако по процедурата е изградена фотоволтаична система с мощност 

100kW, то това означава ли, че за период от 5 (пет) години 

произведената електрическа енергия от изградената по проекта 

фотоволтаична система следва да не е по-малко от 26 000 kWh на 

година? 

2) По процедурата има заложен следния индикатор - "Оперативен 

капацитет на инсталираните съоръжения за съхранение (в kW)". 

Кандидатът следва задължително да попълни и целевата стойност 

на индикатора, която да съответства на общия капацитет на 

новоинсталираните съоръжения за съхранение на енергия 

(батерии) (в kWh), подкрепени с настоящата инвестиция 

(максималната енергия, която може да се съхранява от батерията в 

KWh по постояннотоковата част). 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. 

Това означава ли, че ако инсталираната мощност на 

фотоволтаичната система е 100kW, то по този индикатор ще 

заложим 100kW? 

Отделно (по отношение на индикатор №3) какво се има предвид 

под израза „максималната енергия, която може да се съхранява от 

1. Съгласно Условията за кандидатстване бенефициентите следва да представят 

информация, за електрическата енергия за собствено потребление, произведена от 

енергийното съоръжение, ежегодно в срок 5 (пет) години от въвеждане в 

експлоатация  на изградената с настоящата инвестиция фотоволтаична система. 

Информацията се предоставя за изминалата календарна година в срок до 15 април на 

следващата година, като данните следва да са единствено за новоизградената по 

проекта инсталация и да са попълнени във формат идентичен с информацията, 

посочван в ред с № 5 в Приложение № 1 към чл. 5, ал. 1 от НАРЕДБА № РД-16-558 

от 8.05.2012 г. за набирането и предоставянето на информацията чрез Националната 

информационна система за потенциала, производството и потреблението на енергия 

от възобновяеми източници в Република България.  

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 тази връзка произведената 

електрическа енергия от изградената по проекта фотоволтаична система, съгласно 

Вашето запитване, следва да не е по-малко от 26 000 kWh на година. 

Следва да имате поредвид, че годината на въвеждане в експлоатация на 

фотоволтаичната система няма да се взема предвид при проследяване изпълнението 

на посоченото изискване.  

Допълнително, 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). 

Моля, запознайте се и с разясненията по въпроси № 44, т. 2. 

 

2. Посоченото в запитването е коректно. 

Моля, запознайте се с разясненията по въпрос № 30. 

 

3. Моля, запознайте се с разясненията по въпрос № 12. 
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батерията в KWh по постояннотоковата част“? 

3) Как следва да бъде отчитан индикатор №2. „Инсталиран 

допълнителен оперативен капацитет за енергия от възобновяеми 

източници (в MW)“? Каква целева стойност трябва да бъде 

заложена от кандидата и как точно се изчислява тя? 

Благодарим ви предварително за отговорите! 

 

78 24.02.2023г. Здравейте! 

По процедурата имаме следния въпрос: 

Кандидат изпълнява дейности с три КИД-а. Двата са допустими по 

процедурата и са с 99% от приходите. 

Има и недопустим КИД - 35.11 - Производство на електрическа 

енергия, който носи 1% от приходите. 

Дейността с КИД 35.11 се изпълнява в населено място А. 

Осъществява се от фотоволтаична централа и цялата и мощност е 

предназначена с договор за изкупуване само за продажба, не се 

използва за собствени нужди на кандидата. 

Планира се кандидатстване с проект в населено място Б /в една и 

съща община с населено място А/. Проектът предвижда монтиране 

на централа и батерия на сграда, изцяло собственост на кандидата, 

в която се изпълняват само допустими дейности. 

Допустим ли е кандидатът и допустим ли е проектът по тази 

процедура, в случай че отговарят кумулативно и на всички 

останали изисквания по процедурата? 

Поздрави, 

Доколкото от представената информация е видно че в обекта (на мястото на 

изпълнение на проекта) ще бъдат извършвани единствено допустими дейности по 

процедурата, то кандидатът би бил допустим при положение, че отговаря и на всички 

останали приложими изисквания и ограничения на Условията за кандидатстване. 

Моля, запознайте се с разясненията по въпроси № 35 и № 54. 

79 24.02.2023г. Здравейте, 

Във връзка с подготовката на проектното предложение имаме 

следните въпроси: 

В Условията за кандидатстване, в т.11 Допустими кандидати и 

описано, че кандидатите трябва да са регистрирани не по-късно от 

31.12.2019.  

1. В случай, че едно предприятие е извършвало дейности по два 

икономически кода (транспорт и хотелиерство), отделя едната 

дейност – хотелиерството в отделна фирма, като собствеността се 

запазва( т.е. двете фирми са с едни и същи собственици). В този 

случай новата фирма, която е регистрирана таза години 

(хотелиерство), допустима ли е? 

1. и 2. В случай че кандидат по процедурата е новорегистрирано дружество 

(регистрирано е след 31.12.2019 г.), което поема частично дейност, извършвана до 

момента от друго дружество и връзката между тези две дружества е, че едни и същи 

лица са съдружници във всяко от тях, то това ново дружество не отговаря на 

изискването, че кандидатите трябва да са регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г. 

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

 

3. Информация за определяне на категорията на предприятието можете да намерите 

в Указания за попълване на Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от 

Закона за малките и средните предприятия (към Декларация за обстоятелствата по 

чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (Приложение 4)). 
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2. Ако е допустима, тогава нетните приходи от продажби за 2021 г. 

се вземат от Отчет за приходите и разходите за 2021 г. на  

предприятието преди да се разделят само за дейността по 

икономически код с който се кандидатства или на цялото 

предприятие. 

3. Как ще бъде определено новото предприятие дали е малко, 

голямо ли и средно. Кои данни трябва да се има предвид.  

4. В Условията за кандидатстване (30 стр.) в описание на 

допустимите разходи пише „….разходите, които са строго 

необходими за стабилността, за оборудването, за изграждането и 

за свързването и доброто функциониране на фотоволтаичната 

система, комбинирана със съоръжения за локално съхранение, 

могат да представляват допустими разходи“.  Това означава ли, че 

ако покрива има нужда от ремонт/ укрепване, с цел монтаж на 

фотоволтаичните панели, тези разходи допустими ли са? 

 

4. В т. 14.2 от Условията за кандидатстване са посочени допустимите разходи по 

настоящата процедура, които могат да включват и разходи за строително-монтажни 

работи на покрив/фасада на сграда или върху недвижим имот към нея. В същата 

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

пряко свързани с изгражданите фотоволтаични системи в комбинация с батерии. 

По процедурата не са допустими дейности и разходи, които не са пряко свързани и 

необходими за изграждането на фотоволтаичната система за собствено потребление 

в комбинация със съоръжения за локално съхранение на произведената енергия 

(батерии). 

Допълнително, общите разходи за изграждане на фотоволтаична система за 

собствено потребление в комбинация със съоръжения за локално съхранение на 

произведената енергия (батерии), не трябва да надвишават определената от СНД 

пределна (максимална) стойност от 3 000 лева без ДДС за всеки 1 kW инсталирана 

мощност на енергийното съоръжение (фотоволтаична система в комбинация с 

батерии). 

80 24.02.2023г. Здравйте, при прочит на насоките се сблъскваме със следния казус. 

Собственик на имота е компания  Х, а обекта се ползва от нейно 

дъщерно  дружество. Имат възможност да учредят право на 

строеж, така че ползвателя да има възможност да участва в 

процедурата. Само че заложената  дата 01.12.2022 г. за 

удостоверяване на инсталираната мощност на практика ограничава  

кандидата , желаещ да участва с учредено право на строеж., тъй 

като към тази дата партидата все още не е предхвърлена и реално 

договора/удостоверението от ЕРД няма как да е на името на 

кандидата. Моля да дадете становище по  казуса, тъй като на 

практика засяга всички потенциални кандидати, които биха 

участвали с учредено право на строеж. 

Моля, запознайте се с разясненията по въпроси № 2, № 13 и № 16, т. 2. 

 

81 24.02.2023г. Уважаеми дами и господа, 

Кандидат желае да кандидатства по процедурата за изграждане на 

ФВС с батерии за обект, който става негова собственост след 

01.12.2022 г.  В този случай как следва да изпълни изискването, 

записано в  т. 21 Списък на документите, които се подават на етап 

кандидатстване, точка е/ Удостоверение, издадено от ЕРД, или 

Договор с ЕРД, от което/ който е видна предоставената мощност на 

Моля, запознайте се с разясненията по въпрос № 23, т. 1. 
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кандидата към 01.12.2022 г. (стр.44 на Условия за кандидатстване)? 

С уважение, 

82 24.02.2023г. 1.Фирма Х с основна дейност отдаване под наем е собственик на 

сграда и отдава под наем на свързана фирма Y с основна дейност 

производство. Коя фирма може да кандидатства по процедурата? 

2.Фирма Х изпълнява проект по процедура „Възстановяване на 

МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ 

BG16RFOP002-6.002, допустим кандидат ли е по настоящата 

процедура? 

3.Фирма Х с предмет на дейност отдаване под наем, отдава под 

наем на свързано предприятие Y, което към момента изпълнява 

проект по процедура „Възстановяване на МСП чрез подобряване 

на енергийната ефективност“ BG16RFOP002-6.002. Коя фирма е 

допустим кандидат? 

4.Предприятие Х има закупена фотоволтаична система за 

собствено потребление и продажба на ел. енергия. Допустимо ли е 

да кандидатства по настоящата процедура за ВЕИ и батерии 

единствено за собствено потребление? 

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, където ще се изгражда фотоволтаичната система с батериите, е 

въведена в експлоатация към датата на кандидатстване. Инвестицията не може да се 

изпълнява върху сграда/имот, които се ползват от кандидата чрез договор за наем 

или концесия. 

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

юридическо лице, което не е изцяло собственик на сградата/имота, където ще се 

изгражда фотоволтаичната система с батериите, не е допустим по настоящата 

процедура. 

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

 

2. Условията за кандидатстване не поставят ограничение кандидати, сключили 

административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

процедура BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на 

енергийната ефективност“ по Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014-2020 г., да не могат да кандидатстват по настоящата 

процедура. 

 

3. Моля, запознайте се с разясненията по т. 1 и т. 2 от настоящия въпрос, както и с 

разясненията по въпрос № 1, т. 2. 

 

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

83 24.02.2023г. 1.Фирма Х е собственик на част от голяма промишлена сграда, като 

останалите части от сградата се притежават от други фирми. 

Допустимо ли е фирма Х да кандидатства по процедурата за 

притежаваната от нея част?  

2.Фирма Х е собственик на сграда с Нотариален акт. Фирма Y 

притежава учредено право за строеж от фирма Х. Коя фирма е 

допустима за кандидатстване по процедурата и с какви документи? 

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, 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. 
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3.Фирма Х с основна икономическа дейност „Търговия“ притежава 

собствена сграда, в която извършва производствени дейности. 

Допустимо ли е да кандидатства по процедурата за притежаваната 

сграда? 

4.Предприятие Х консумира над 400 MW ел. енергия. Максимално 

допустимата мощност, която може да бъде инсталирана по 

процедурата е 1 MW. Т.е. закупуването на батерии е абсолютно 

безпредметно в този случай. Допустимо ли е кандидатът да изгради 

само ВЕИ без локално съоръжение за съхранение? 

Моля, запознайте се и с разясненията по въпроси № 5 и № 11. 

 

2. Моля, запознайте се с разясненията по т. 1 от настоящия въпрос, както и с 

разясненията по въпрос № 16, т. 2. 

 

3. 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. 

Моля, запознайте се и с разясненията по въпроси № 45. 

 

4. По настоящата процедура е допустимо изграждането 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). 

Дейности и разходи за изграждане единствено на фотоволтаична система или 

закупуване единствено на съоръжения за съхранение на енергия (батерии) са 

недопустими. 

84 25.02.2023г. Здравейте! Моля за разяснение относно процедурата! Допустимо 

ли е предприятието да кандидатства по процедурата с две свързани 

сгради, на които ще се изгради фотоволтаичната система с 

батериите? Сградите са придобити  по различно време. 

Предприятието има Договор с ЕРД за две партиди с предоставена 

мощност към 01.12.2022 г.- два пъти по 15 kW. Ако е допустимо, 

каква е максималната мощност, за която може да кандидатства? 

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. 
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Два пъти  по 30 kW- та ли? Техническият проект за проектното 

предложение един ли трябва да бъде, като се има предвид, че 

сградите са свързани (но са на отделни скици) или два за всяка една 

от сградите? Благодаря! 

Доколкото присъединената мощност се удостоверява чрез договор/удостоверение с 

ЕРД, посоченотo изискване за до два пъти присъедиенната мощност следва да е 

спазено на ниво самостоятелно обособени стопански обект. 

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

случай че и двете партиди (за предоставена мощност към 01.12.2022 г. - два пъти по 

15 kW) са за един и същ стопански обект и едно и също предприятие, то би било 

допустимо по настоящата процедура в съответния обект да се изгради 

фотоволтаична система в комбинация с батерии за собствено потребление с 

максимална мощност до 60 kW (2 пъти по 30 kW). 

Условията за кандидатстване не поставят изискване за изготвяне на отделен идеен 

проект и/или технически/работен проект за всяка сграда, намираща се в един 

обособен стопански обект. Преценката за броя документи, отговарящи на 

изискването по т. 21, буква д) от Условията за кандидатстване, е от компетенциите 

на лицето с проектантска правоспособност и кандидата, според спецификата на 

конкретния стопански обект. 

85 27.02.2023г. Уважаеми дами и господа,  

Дружеството ни е допустим кандидат по процедура 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 

Програма за икономическа трансформация, Компонент 

„Интелигентна индустрия“ на Национален план за възстановяване 

и устойчивост, обявена от МИГ.  

В „Условия за кандидатстване“ е записано като „Допустими 

дейности“ „Разходи за изграждане на фотоволтаична система до 1 

MW за собствено потребление в комбинация със съоръжения за 

локално съхранение на произведената енергия (батерии). Ясни са и 

всички изисквания към системата, за да бъдат разходите за нейното 

изграждане и въвеждане в експлоатация допустими и 

верифицирани.  

Въпросът ни е следният:  За целите на дружеството вече има 

изградена със собствени средства и пусната в експлоатация 

фотоволтаична система с мощност 220 kW  и съответно, 

регистрирана ФЕЦ.   

Моля, запознайте се с разясненията по въпроси № 1, т. 1 и № 35. 
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Производството на дружеството ни е високоенергоемко и 

планираме да кандидатстваме за изграждането на нова 

фотоволтаична система, която да се включи към вече 

съществуващата ФЕЦ. Предоставената мощност съгласно 

удостоверението/договора с ЕРД за обекта позволява включването  

на нова фотоволтаична система, като няма да се надвиши 

изискването по отношение на инсталирани мощности.  

При условие, че  се визира изцяло новоизградена система, 

отговаряща на всички изисквания, поставени от „Условия за 

кандидатстване“ и „Условия за изпълнение“, която функционира 

автономно, позволява самостоятелно отчитане, проследяване и 

т.н., но се включва към вече регистрирана ФЕЦ на обекта, как ще 

бъде третирана подобна инвестиция и допустима ли е тя по 

настоящата покана?  

Благодаря за отговора! 

86 27.02.2023г. 1. Допустими ли са по процедурата разходи за изграждане на 

фотоволтаична система с батерии, в случай, че основната 

икономическа дейност на Кандидата съгласно КИД-2008 е с код  

68.20 Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими 

имоти? 

2. Допустими ли са по процедурата разходи за изграждане на 

фотоволтаична система с батерии, в случай, че основната 

икономическа дейност на Кандидата съгласно КИД-2008 е с код 

68.20 Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими 

имоти, и фотоволтаичната система с батерии ще се изгради за 

целите на осигуряването на енергийна ефективност и независимост 

на  сградите, които Кандидатът отдава под наем (в рамките на 

основната си дейност) на други  дружества? 

3. Съгласно Условията за кандидатстване по процедурата е 

допустимо Кандидат по процедурата да изгради Фотоволтаична 

система за батерии върху сграда, за която само той има учредено 

право на строеж. В тази връзка: 

- С каква дата следва е издадено Учреденото право на 

строеж на Кандидата, тъй като в т. 24.2. Процедура за сключване 

на договори за финансиране с крайните получатели и издаване на 

откази за предоставяне на средства, раздел II от Условията за 

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

 

3. Условията за кандидатстване не поставят изискване по отношение на датата на 

издаване на учреденото право на строеж на кандидата. 

Съгласно т. 13.1, подт. 1.7) от Условията за кандидатстване е налице изискване 

сградата, за която кандидатът има учредено право на строеж, да е въведена в 

експлоатация към датата на кандидатстване. 

Съгласно посоченото в т. 13.1, подт. 1.6) от Условията за кандидатстване, кандидатът 

може да изгради фотоволтаична система и локални съоръжения за съхранение на 

енергия (батерии) 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. 

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

 

4. 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 
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кандидатстване е записано единствено, че документът е изискуем 

и се предоставя в срок до 3 месеца, след сключване на договор за 

финансиране? 

- Има ли изискване с каква давност следва да е издадено 

Учреденото право на строеж? 

- В случай, че Кандидатът по процедурата има учредено право на 

строеж върху чужд имот, допустимо ли е да изгради 

Фотоволтаична система с батерии, върху конкретния имот, за 

който е налице учредено право на строеж, а не върху сграда/и 

намиращи се в същия имот? 

4. Съгласно Условията за кандидатстване по процедурата, т. 13.1. 

Допустими дейности, подт. 1.7) “Фотоволтаичната система с 

батерии трябва да се изграждат върху сграда/имот, която/който е 

изцяло собственост на кандидата.” 

С оглед на изложеното, ако една сграда/имот е собственост както 

на юридическото лице “Х”, което иска да кандидатства по 

процедурата, така и на други юридически и/или физически лица, 

моля да поясните, дали юридическо лице “Х” може да 

кандидатства за изграждане на фотоволтаична система с батерии 

върху съответната сграда или е необходимо например да получи 

учредено право на строеж върху сградата и от останалите 

собственици, било то физически и/или юридически лица? 

С уважение, 

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. 

Моля, запознайте се и с разясненията по въпроси № 5 и № 11. 

 

87 27.02.2023г. Здравейте, имам въпрос относно BG-RRP-3.006 - Изграждане на 

нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални 

съоръжения за съхранение на енергия в предприятията. Въпросът 

е: Въпрос: ако кандидатът е дружество регистрирано във Франция, 

което отговаря на критериите за микро, малко или средно 

предприятие и в същото време кандидатът е едноличен собственик 

на капитала на българско юридическо лице, което ще е получателят 

на помощта, но това бг лице досега няма дейност, възможно ли е 

френското дружество да кандидатства по мярката, а получател да е 

бг дружеството? И как френското дружество, като кандидат, ще 

докаже КИД-2008 дейността си след като френското дружеството 

няма изобщо КИД номер? Или ще се ползва номера на българското 

дъщерно дружество?  

Съгласно т. 11.1, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата 

процедура са само кандидати, които са търговци по смисъла на Търговския закон или 

Закона за кооперациите или да са еквивалентно лице по смисъла на 

законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство 

(ЕИП). 

Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват в 

процедурата чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни 

получатели поради липсата на самостоятелна правосубектност. 

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

Търговския закон или на Закона на кооперациите съгласно законодателството на 

държава-членка на Европейското икономическо пространство, с оглед извършване 

на плащания по настоящата процедура, към датата на изплащане, 
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Тоест, на кратко въпросът е - може ли чуждестранно юридическо 

лице, което не е регистрирано по българския търговски закон, но 

има дъщерно дружество българско юридическо лице, да 

кандидатства по мярката? 

кандидатът/крайният получател следва да е регистриран по реда на Закона за 

търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ). 

С цел избягване на подмяна на оценката новорегистрираното предприятие следва да 

бъде дружество по смисъла на Търговския закон с едноличен собственик на 

капитала. Едноличният собственик на капитала на новорегистрираното предприятие 

следва да бъде чуждестранното предприятие-кандидат по процедурата. 

Моля, обърнете внимание, че предложението за изпълнение на инвестиция е 

препоръчително да се подава винаги от профила на кандидата, не от друг профил, 

тъй като впоследствие именно този профил ще бъде използван за комуникация със 

СНД на ПИТ и за отстраняване на нередовности във връзка с подаденото 

предложение, установени по време на оценителния процес. По време на оценката на 

предложението, комуникацията с кандидата и отстраняването на нередовности по 

подаденото предложение ще се извършват електронно чрез профила на кандидата в 

ИСМ-ИСУН 2020, раздел НПВУ, от който е подадено съответното предложение, 

като промени на посочения профил (вкл. промяна на имейл адреса, асоцииран към 

съответния профил) са недопустими. 

Във връзка с посоченото, не е допустима, описаната в запитването Ви хипотеза - 

предприятието-кандидат да бъде чуждестранно юридическо лице по смисъла на 

законодателството на държава-членка на ЕИП (напр. френско дружество), а 

инвестицията да се изпълнява и получател на помощта да бъде вече регистрирано в 

България дъщерно дружество с едноличен собственик на капитала - чуждестранното 

предприятие-кандидат по процедурата. 

Би било допустим кандидат по настоящата процедура френското дружество, при 

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

на Условията за кандидатстване, вкл. на изискването фотоволтаичната система с 

батерии да се изгражда върху сграда/имот, която/който е изцяло собственост на 

предприятието-кандидат (френското дружество) ИЛИ единствено кандидатът 

(френското дружество) 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, както и на етап 

кандидатстване да се представи удостоверение, издадено от 

електроразпределителното дружество (ЕРД), или Договор с ЕРД, от което/който е 

видна предоставената мощност на кандидата (френското дружество) към 01.12.2022 

г. за обекта, където ще се изгради фотоволтаичната система с батерии.  
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88 27.02.2023г. Здравейте, 

Моля за отговор на следният въпрос:  

При изготвянето на технически/работен проект се прилага 

задължително и количествена сметка. В нея според проектантите е 

задължително да се посочат марка и модел на някои компоненти, 

като например: инвертори HUAWEI SUN200 100KTL-M1 или PV 

Модули Longisolar LR60-60HPH-320M или силов кабел NYY и т.н. 

Работният проект в едно с количествената сметка се внасят в 

съответната община за издаване на разрешително. Тази 

количествена сметка става официален документ и изпълнението на 

проекта трябва да бъде изцяло съобразено с нея т.е. с това, което е 

разписано в нея. 

Бихте ли пояснили как се процедира в този случай при обявяване 

на тръжната процедура за избор на изпълнител, след като в 

Ръководството за изпълнение на договорите за безвъзмездна 

помощ изрично е записано: „Бенефициентите не могат да включват 

в документацията информация, насочваща към конкретен модел, 

източник, процес, търговска марка, патент или друго подобно, 

което би довело до облагодетелстването или елиминирането на 

определени лица или продукти.“ 

Съгласно чл. 4, ал. 4 от Постановление № 80 от 9 май 2022 г. за определяне на 

правилата за възлагане на дейности по инвестиции от крайни получатели на средства 

от Механизма за възстановяване и устойчивост (ПМС № 80 от 2022 г.), „крайните 

получатели не могат да включват в поканата условия, които необосновано 

препятстват участието на лица в процедурата, както и информация, насочваща към 

конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент или друго подобно, 

което би довело до облагодетелстването или елиминирането на определени лица или 

продукти, а когато предвид спецификата на предмета това е обективно невъзможно, 

след посочването им се добавят думите „или еквивалентно“. 

В Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните 

проекти (Наредбата) не са заложени изисквания за задължително посочване на марка 

и модел за конкретни компоненти. 

Съгласно § 3 от Допълнителните разпоредби, т.  4. (нова - ДВ, бр. 93 от 2014 г., в 

сила от 12.12.2014 г.) към Наредбата, "Количествена сметка" е установяване на 

натуралните обеми на предвидените за влагане в инвестиционния проект строителни 

продукти (материали, изделия, комплекти и системи), както и необходимите 

строително-монтажни работи (СМР) за даден строеж. Количествената сметка се 

представя чрез таблица, в която се изчисляват количествата на строителните 

продукти и работи в съответните им мерни единици.  

Дефиниция за "Спецификация на предвидените за влагане строителни продукти" е 

дадена в § 3, т. 5 към Наредбата - материали, изделия, комплекти и системи с 

технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти, е 

списък на продуктите с качествените им характеристики по отношение на 

безопасност, здраве, изискванията на строителната физика, на енергийна 

ефективност и на комфорта. Определянето на качествените характеристики може да 

се извършва и чрез директно посочване на действащи норми и стандарти, на които 

продуктите следва да отговарят. Спецификацията може да съдържа и технологията 

и условията на изпълнение, както и критериите за качество на полагане и приемане.  

Видно от посоченото, не е налице нормативно изискване за задължително посочване 

на марка и модел в идеен/технически/работен проект. Обратното би изключило 

приложното поле на ПМС № 80 от 2022 г. / ЗОП по отношение на процедури с 

предмет сторителство. 

89 27.02.2023г. Здравейте! Съгласно Условията за кандидатстване по процедурата, с оглед определяне на 

реалистичността на предвидените разходи, СНД е извършил предварителни анализи 
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Кандидат по процедурата иска да изгради централа с мощност от 

100 kW, но да закупи батерия с капацитет от 300 kWh. 

Как се определя при тази хипотеза цената за 1kWh централа с 

батерия? 

и пазарни проучвания и е определил пределна (максимална) цена за изграждане на 

фотоволтаична система до 1 MW за собствено потребление в комбинация със 

съоръжения за локално съхранение на произведената енергия (батерии) в размер на 

до 3 000 лева без ДДС за всеки 1 kW инсталирана мощност на енергийното 

съоръжение (фотоволтаична система в комбинация с батерии). 

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. Уточнено е и, че батериите задължително следва да бъдат свързани към 

изградената по настоящата процедура фотоволтаична система, и да съхраняват 

енергия от нея. 

Във връзка с посоченото, Условията за кандидатстване поставят минималните 

изисквания относно общия минимален капацитет (в kWh) на закупуваните 

съоръжения за съхранение на енергия (батерии), като е допустимо кандидатът да 

предвиди в предложението си и изграждане на по-голям капацитет на батериите, при 

положение, че отговаря на ограничението пределната (максимална) цена за 

изграждане на фотоволтаична система в комбинация със съоръжения за локално 

съхранение на произведената енергия (батерии) да бъде в размер на до 3 000 лева без 

ДДС за всеки 1 kW инсталирана мощност на енергийното съоръжение 

(фотоволтаична система в комбинация с батерии). 

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

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

изходящата (номинална) активна мощност на инверторите (изходните AC 

характеристики на всички инвертори) към фотоволтаичната система за собствено 

потребление, подкрепена с настоящата инвестиция. 

Посоченото определение е в съответствие и с дефиницията, дадена в § 1, т. 26в от 

Допълнителните разпоредби на Закона за енергетиката. 
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Във връзка с посоченото, водещият показател при определянето на цената за всеки 1 

kW инсталирана мощност на енергийното съоръжение е инсталираната мощност (в 

kW) на изградената фотоволтаична система за собствено потребление в рамките на 

предложението за изпълнение на инвестиция по процедурата. 

Моля, запознайте се и с разясненията по въпрос № 12. 

90 27.02.2023г. Здравейте, 

Във връзка с т.13.1. Допустими дейности 

 1.4) 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. 

и 21. Списък на документите, които се подават на етап 

кандидатстване: 

е/ Удостоверение, издадено от ЕРД, или Договор с ЕРД , от 

което/който е видна предоставената мощност на кандидата към 

01.12.2022 г. за обекта, където ще се изгради фотоволтаичната 

система с батериите. 

Допустим кандидат ли съм при следната ситуация: 

До момента не съм имала собствена партида, тъй като бяхме част 

от по-голямо предприятие и използвахме електроенергия от него 

под наем. През 2022г. стартирах процедура по захранване на 

предприятието си от собствена партида. В момента съм в процес на 

изграждане на собствен трафопост, който ще бъде изграден преди 

приключване на оценката по процедурата. Към момента на 

отчитане ще мога да представя както удостоверение , така и 

договор с ЕРД .  

Към момента на кандидатстване имам Становище за 

присъединяване от 22.08.2022г. в което е упомената 

предоставената ми мощност от 200kw.като датата е преди 

изискуемата дата съгласно изискуемия документ в наредбата и е 

видна предоставената ми мощност.  

В т. 13.1, подт. 1.4) от Условията за кандидатстване е посочено, 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. 

Допълнително, съгласно т. 21, буква е/ от Условията за кандидатстване, един от 

изискуемите документи на етап кандидатстване е удостоверение, издадено от ЕРД, 

или договор с ЕРД, от което/който е видна предоставената мощност на кандидата 

към 01.12.2022 г. за обекта, където ще се изгради фотоволтаичната система с 

батериите.  

Във връзка с посоченото, в случай че кандидатът не може да представи 

удостоверение, издадено от ЕРД, или договор с ЕРД, от което/който е видна 

предоставената мощност на предприятието-кандидат към 01.12.2022 г. за обекта, 

където ще се изгради фотоволтаичната система с батериите, същият не е допустим 

по настоящата процедура. 

Моля, запознайте се и с разясненията по въпроси № 2, № 13 и № 23, т. 1. 
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Имам строително разрешително и открита строителна линия, с 

която е започнато строителството. Очаквам да въведа обекта в 

експлоатация до средата на годината и към момента на изпълнение 

на проекта аз ще отговарям на всички условия и ще мога да 

предоставя изискуемото удостоверение. 

Електроразпределителното дружество не предвижда в моя частен 

случай издаването на удостоверение преди въвеждане на обекта в 

експлоатация ,но смятат че издаденото ми становище съдържа 

необходимата информация относно предоставената мощност, като 

има различие единствено в заглавието Удостоверение или 

Становище. 

Тъй като моя казус е частен случай , и естествено не може да бъдат 

предвидени всички частни случаи в наредбата, моля за отговор ще 

бъда ли допустима , ако на етап кандидатстване представя 

становището , от което е видна предоставената ми мощност, 

строителното разрешително и строителната линия за стартиране на 

изграждане на трафопоста, а на етап отчитане ако бъда одобрена 

представя удостоверение и договор с ЕРД. 

91 28.02.2023г. Здравейте, 

Моля за следните разяснения по процедура BG-RRP-3.006 

„Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация 

с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията”: 

1) Как би следвало да се тълкува следният текст: ""С оглед 

определяне на реалистичността на предвидените разходи, СНД е 

извършил предварителни анализи и пазарни проучвания и е 

определил пределна (максимална) цена за изграждане на 

фотоволтаична система до 1 MW за собствено потребление в 

комбинация със съоръжения за локално съхранение на 

произведената енергия (батерии) в размер на до 3 000 лева без ДДС 

за всеки 1 kW инсталирана мощност на енергийното съоръжение 

(фотоволтаична система в комбинация с батерии)."" За определяне 

на стойността на допустимите разходи вземаме (стойността на 

инсталираната мощност на панелите например 50 kw + капацитета 

за съхранение на батерията 100 kw) x 3000 лв. ИЛИ стойността на 

инсталираната мощност на панелите например 50 kw, тъй като това 

1. Определянето на  стойността за всеки 1 kW инсталирана мощност на енергийното 

съоръжение (фотоволтаична система в комбинация с батерии) се извършва като 

стойността, необходима за изграждане на фотоволтаичната система в комбинация с 

батерии, се раздели на инсталираната мощност (в kW) на фотоволтаичната система, 

посочена в представения идеен/технически/работен проект. 

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

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

изходящата (номинална) активна мощност на инверторите (изходните AC 

характеристики на всички инвертори) към фотоволтаичната система за собствено 

потребление, подкрепена с настоящата инвестиция. Посоченото определение е в 

съответствие и с дефиницията, дадена в § 1, т. 26в от Допълнителните разпоредби на 

Закона за енергетиката. 

Във връзка с посоченото, водещият показател при определянето на цената за всеки 1 

kW инсталирана мощност на енергийното съоръжение е инсталираната мощност (в 

kW) на изградената фотоволтаична система за собствено потребление в рамките на 

предложението за изпълнение на инвестиция по процедурата. 

Моля, запознайте се и с разясненията по въпроси № 12 и № 89. 
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е на практика производствената мощност на съоръжението х 3000 

лв. 

2) Как би следвало да се тълкува следният текст: 

""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"". Това 

означава ли, че локалното съоръжение за съхранение на енергия 

(батерия) също като панелите трябва да бъде разположено на 

открито, изложено на метерологичните условия или конкретно за 

батерията е допустимо да бъде разположена в специално за 

съхранението ѝ помещение с климатизация?" 

 

2. Локалните съоръжения за съхранение на енергия (батерии) следва да са поставени 

в сградата/имота, където ще се изгражда фотоволтаичната система. 

Батериите задължително следва да бъдат свързани към изградената по настоящата 

процедура фотоволтаична система, и да съхраняват енергия от нея. 

Преценката за конкретното разположение на батериите е от компетенциите на 

лицето с проектантска правоспособност, което следва да изготви идеен проект и/или 

технически/работен проект, и следва да е съобразено със спецификата на конкретния 

обект. 

92 28.02.2023г. Уважаеми Дами и Господа,  

моля, за Вашият отговор на следния въпрос 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” : 

1. Дружество извършва своята основна дейност 

едновременно върху собствен имот и върху имот, който е 

предоставен за ползване чрез договор за наем, като имотите са 

долепени един до друг и реално формират производствена 

площадка на която  дружеството оперира. Измервателната точка 

(ИТН) на електроенергия се намира в електрическо табло, 

намиращо се в имота, който дружеството ползва чрез договора за 

наем, като дружеството има своя собствена партида за 

електроенергия.  

В тази връзка, допустим Кандидат ли е по процедура BG-RRP-

3.006 „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в 

комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в 

предприятията” цитираното в изложената по-горе хипотеза 

дружество? 

С уважение, 

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. 

В тази връзка, 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. 

Във връзка с посоченото, в случай че кандидатът може да предостави удостоверение, 

издадено от ЕРД, или договор с ЕРД, от което/който е видна предоставената мощност 

на предприятието-кандидат за обекта, където ще се изгради фотоволтаичната 

система с батериите, същият би бил допустим по настоящата процедура при 

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

на Условията за кандидатстване. 

Допълнително, 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 
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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. 

93 28.02.2023г. Здравейте!  

Имам следните въпроси по процедура BG-RRP-3.006:  

1. Допустим кандидат ли е дружество с основен код на дейност 

33.15  „ремонт на кораби“, за изграждане на ФВЦ са собствени 

нужди, ако отговаря на всички останали условия? 

2.  Допустим кандидат ли е дружество с инсталация, включена в 

регистъра за търговия с квоти за емисии, ако отговаря на 

останалите условия?  

Поздрави, 

1.  Условията за кандидатстване не поставят ограничение по отношение на кандидат 

с основна икономическа дейност, попадаща в код 33.15 „Ремонт и поддържане на 

плавателни съдове“, и същият би бил допустим по процедурата при положение, че 

отговаря на всички приложими изисквания и ограничения на Условията за 

кандидатстване. 

Ограниченията по отношение на кандидати, извършващи икономическа дейността в 

сектор корабостроене, попадащ в забранителните режими съгласно чл. 1, пар. 3 на 

Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014, са приложими при режим на помощ 

„регионална инвестиционна помощ“ съгласно чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) № 

651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 година за обявяване на някои категории 

помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от 

Договора (OB L 187/26.06.2014). 

Обръщаме внимание, че приложимият режим на държавна помощ по настоящата 

процедура е „инвестиционни помощи за насърчаване на енергията от възобновяеми 

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

Комисията. 

 

2. Съгласно Условията за кандидатстване и с цел гарантиране в максимална степен 

спазването на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, по процедурата няма 

да се подкрепят дейности и активи по схемата на ЕС за търговия с емисии.  

Допълнително, 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. 

Съгласно посоченото, дружество, включено в регистъра за търговия с квоти на 

емисии, би бил допустим да заяви подкрепа за основната си икономическа дейност, 

при условие, че не получава безплатно разпределение на квоти за емисии на 

парникови газове по отношение именно на тази дейност и същата не влиза в 

системните граници на производство, за което се получава безплатно рапределение. 
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94 28.02.2023г. Уважаеми дами и господа, 

Нашата фирма е микропредприятие по смисъла на чл. 3-4 от Закона 

за малките и средните предприятия и е със седалище и адрес на 

управление в гр. Велинград, община Велинград, като извършва 

дейност в сектор I „Хотелиерство и ресторантьорство“ съгласно 

КИД 2008 също на територията на община Велинград. 

Съгласно дадените указанията на Програмния оператор – 

Министерство на иновациите и растежа, с оглед избягване на 

припокриването на интервенциите между настоящата инвестиция 

и Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, подкрепа 

по процедурата не могат да получават кандидати, които са 

микропредприятия по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и 

средните предприятия, които имат седалище или клон със 

седалище на територията на селски район и са заявили за 

подпомагане дейности по предложението за изпълнение на 

инвестиция, които ще се осъществяват в община на територията на 

селските райони в Република България. 

Съгласно Приложение № 11 към документите за информация от 

Условията за кандидатстване, община Велинград попада в списъка 

със селските райони изброени в Приложението.  

От друга страна, в списъка, който е утвърден от Управляващия 

орган на Програма за развитие на селските райони – Министерство 

на земеделието, община Велинград е изключена от списъка на 

селските райони, т.е. излиза, че сме недопустим кандидат и по 

селските райони. 

При гореописаната ситуация, моля да ни дадете разяснение, дали 

нашата фирма е допустим кандидат по процедура BG-RRP-3.006 

„Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация 

с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията”, 

тъй като сме изключени от списъка със селските райони към 

Програмата за развитие на селските райони. 

С уважение, 

Съгласно т. 11.2, подт. 3.1) 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 кандидати, които са микропредприятия по смисъла на чл. 3-4 от Закона 

за малките и средните предприятия, които имат седалище или клон със седалище на 

територията на селски район и са заявили за подпомагане дейности по 

предложението за изпълнение на инвестиция, които ще се осъществяват в община на 

територията на селските райони в Република България. 

Списък на общините в обхвата на селските райони на Република България се 

съдържа в Приложение 11 към Условията за кандидатстване. 

Във връзка с посоченото, в случай че посоченото в запитването предприятие попада 

в обхвата на горепосоченото ограничение, същото не е допустим кандидат по 

настоящата процедура. 

По отношение на общините, попадащи в обхвата на селските райони на Република 

България, за целите на изпълнение на мерките по Програмата за икономическа 

трансформация към Националния план за възстановяване и устойчивост, 

демаркацията с ПРСР 2014-2020 е въз основа на списъка на общините в селски 

райони, посочен в Приложение № 1 към Наредба № 14 от 1 април 2003 г. за 

определяне на населените места в селски и планински райони, издадена от 

министъра на земеделието и горите и министъра на регионалното развитие и 

благоустройството (Обн. ДВ. бр.35 от 16 Април 2003 г.), която е действаща и е 

издадена на основание чл. 12, ал. 3 от Закона за подпомагане на земеделските 

производители. 

 

 


