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Въпрос Разяснения от СНД 

Дата на разясненията от СНД: 13.03.2023 г. 

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 

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 

В запитването не се съдържа достатъчно информация за предоставяне на еднозначно 

и категорично становище. 

Съгласно т. 13.1, подт. 1.7) от Условията за кандидатстване фотоволтаичната система 

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

собственост на кандидата ИЛИ единствено кандидатът има учредено право на 

строеж и сградата, за която има учредено право на строеж, и където ще се изгражда 

фотоволтаичната система с батериите, е въведена в експлоатация към датата на 

кандидатстване.  

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

кандидата чрез договор за наем или концесия. 

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

настоящата процедура не е допустимо инвестицията да се изпълни върху 

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

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

95 01.03.2023г. Здравейте, в Условията за кандидатстване по процедурата, не е 

разгледан случая с учредено право на ползване, поради което моля 

за разяснение по следния въпрос: 

-Допустима за кандидатстване ли е фирма, на която е уредено с 

нотариален акт 10 годишно право на ползване на 2 недвижими 

имота /единият собственост на физически лица, а другият 

собственост на друго юридическо лице/? 

Съгласно т. 13.1, подт. 1.7) от Условията за кандидатстване фотоволтаичната система 

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

собственост на кандидата ИЛИ единствено кандидатът има учредено право на 

строеж и сградата, за която има учредено право на строеж, и където ще се изгражда 

фотоволтаичната система с батериите, е въведена в експлоатация към датата на 

кандидатстване. 

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

кандидата чрез договор за наем или концесия. 

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

кандидат с уредено с нотариален акт срочно право на ползване, не отговаря на 

изискванията на т. 13.1, подт. 1.7) от Условията за кандидатстване и същият не е 

допустим по настоящата процедура. 

Моля, запознайте се и с разясненията по въпрос № 33. 

96 01.03.2023г. Здравейте! 

Имаме организация, която е холдингова структура. Компанията 

майка има дейност над 10 г. 

През м. ноември 2020 г. са регистрирани две дъщерни дружества, 

към които от 01.09.2021 г. предприятието майка е разпределило 

своите дейности - съответно производство и търговия. 

Съгласно информацията, представена в запитването, дъщерните дружества, 

регистрирани през м. ноември 2020 г., не отговарят на изискванията на т. 11.1, подт. 

2) от Условията за кандидатстване, и същите не са допустими кандидати по 

настоящата процедура. 
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Персонала е прехвърлен при условията на чл. 123, ал. 1, т. 3 от КТ 

- Трудовото правоотношение с работника или служителя не се 

прекратява при промяна на работодателя в резултат на: 

разпределяне на дейността на едно предприятие между две или 

повече предприятия. 

Прехвърлянето на стокови запаси между дружествата е при 

условията на покупко-продажба. Активите се отдават под наем, а 

тези с по-ниска стойност са продадени на дъщерните дружества. 

Дъщерните дружества ползват под наем сграден фонд от 

компанията майка. Имат учредено право на строеж за изграждане 

на фотоволтаични централи. 

Дъщерните дружества допустими ли са да кандидатстват по 

процедурата?  

В документите сме записали, че електроенергията ще се използва 

за собствено потребление и продажба - отново, допустимо ли е по 

процедурата? 

Допълнително, по процедурата е допустимо изграждане на нови фотоволтаични 

инсталации до 1 MW за производство на енергия от възобновяеми източници 

единствено за собствено потребление, задължително в комбинация с локални 

съоръжения за съхранение на енергия (батерии). 

Моля, запознайте се и с разясненията по въпроси № 16, т. 2, № 21, т. 3, № 39, № 40, 

т. 5, № 41, т. 1, № 50, № 69 и № 79, т. 1 и т. 2. 

 

97 01.03.2023г. Здравейте, имаме следния въпрос по процедурата: 

допустимо ли е да се финансира фотоволтаична система с батерии 

, която да е разположена върху сграда, собственост на кандидата, 

но която е отдадена под наем на друго предприятие, при условие 

че изградената фотоволтаична система ще захранва 

съседна/съседни производствени сгради, които също са 

собственост на кандидата. Казусът се явява поради факта, че 

въпросната сграда, отдадена под наем, е с най- добро слънцегреене 

от всички производствени сгради в имота? 

В запитването не се съдържа достатъчно информация за предоставяне на еднозначно 

и категорично становище, тъй като липсва информация дали в посочените 

съседна/съседни производствени сгради, които са собственост на кандидата, и които 

ще бъдат захранвани с електроенергия от новоизградената фотоволтаична система с 

батерии, кандидатът упражнява основната си икономическа дейност. 

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 батерии ще захранват с 

електрическа енергия сгради, в които упражняват основната си икономическа 

дейност, като е допустимо в съответните сгради кандидатът да извършва и 

допълнителни дейности (ако има такива), единствено при положение, че същите 

попадат в допустимите сектори по настоящата процедура. 

Допълнително, съгласно 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 
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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, в случай че кандидатът отговаря на горецитираните 

изисквания на Условията за кандидатстване, както и са спазени и всички останали 

приложими изисквания и ограничения по процедурата, посочената в запитването 

хипотеза е допустима. 

98 01.03.2023г. Здравейте!  

Имам следните въпроси по процедура BG-RRP-3.006: 

1. Допустим кандидат ли е дружество с основна дейност, съгласно 

КИД 2008 10.92  Производство на готови храни за домашни 

любимци? 

2. Моля за Вашето разяснение по следната хипотеза: 

 - прогнозната стойност на разходите по предложението за 

изпълнение на инвестиция е под праговете за провеждане на 

процедура за избор на изпълнител с публична покана (<140 хил. 

евро) 

 - кандидатът премине към изпълнение на инвестицията след 

подаване на предложението си (преди евентуално сключване на 

договор за безвъзмездна помощ) 

 - съгласно размера на прогнозната стойност на инвестицията (ФВ 

в комбинация с батерии) и Условията за изпълнение по настоящата 

процедура, кандидатът събира съпоставими оферти, но сумите по 

събраните оферти надхвърлят 140 хил. евро 

Допустимо ли е в такъв случай потенциалният краен получател да 

възложи дейността на изпълнител на база събраните оферти? Ще 

бъде ли това признат разход по проекта, ако кандидатът бъде 

одобрен за финансиране и сключи договор за помощ? 

3. Къде са публикувани коментарите и становището на СНД, 

получени в процеса на общественото обсъждане?  

С уважение, 

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

с основна икономическа дейност, попадаща в код 10.92 „Производство на готови 

храни за домашни любимци“, и същият би бил допустим по процедурата при 

положение, че отговаря на всички приложими изисквания и критерии на Условията 

за кандидатстване, включително на ограниченията по т. 11.2, подт. 3) от Условията 

за кандидатстване, свързани с избягване на припокриването на интервенциите между 

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

указващо определени кандидати, които не могат да получат подкрепа по 

процедурата, част от които са и следните: 

- 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; 

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

предприятия, осъществяващи инвестиции, свързани с преработка и/или маркетинг на 

селскостопански продукти в неселскостопански продукти извън Приложение № I от 

Договора за създаване на европейската общност (Приложение 8), или с 

производството на памук, в случай че тези инвестиции се осъществяват на 

територията на селските райони; 

- малки и средни предприятия, по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните 

предприятия, осъществяващи инвестиции, свързани с преработка и/или маркетинг на 

селскостопански продукти в неселскостопански продукти извън Приложение № I от 

Договора за създаване на европейската общност (Приложение 8), или с 

производството на памук, с изключение на хляб, тестени и сладкарски изделия, в 

случай че тези инвестиции се осъществяват на територията на селските райони. 
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Списък на общините в обхвата на селските райони на Република България е даден в 

Приложение 11 към Условията за кандидатстване. 

 

2. Както е посочено в Условията за изпълнение по настоящата процедура, в случаите, 

когато предвидената стойност за определяне на изпълнител с предмет 

„строителство“, в т.ч. съфинансирането от страна на крайния получател/кандидата за 

БФП без данък върху добавената стойност, е по-ниска от 273 816,20 лева (140 000 

евро) без ДДС към първичните платежни документи следва да се приложат поне 2 

(две) съпоставими оферти, каталози, разпечатки от официални интернет страници на 

производители/доставчици или комбинация от посочените, съдържащи цена, 

характеристика/функционалност/описание, които не противоречат на заложените в 

договора за финансиране. КП/кандидатите за БФП прилагат и обосновка в свободен 

текст за направения избор на база на събраните оферти, каталози, разпечатки от 

официални интернет страници. 

В случай че всички събрани съпоставими оферти, каталози, разпечатки от 

официални интернет страници на производители/доставчици или комбинация от 

посочените, не отговарят на заложените изисквания, включително на посочената 

цена, не е допустимо крайният получател да сключи договор за изпълнение с някои 

от оферентите. 

В подобни случаи, крайният получател следва да събере нови оферти, каталози или 

разпечатки от официални интернет страници на производители/доставчици или 

комбинация от посочените, или да приложи реда за провеждане на процедура на 

избор чрез публична покана по реда на ПМС 80/09.05.2022 г. (като при предвидена 

стойност равна или по-висока от 273 816,20 лева (140 000 евро) без ДДС). 

 

3. Всички постъпили предложения и коментари от общественото обсъждане на 

проектите на документи по процедура BG-RRP-3.006 „Изграждане на нови ВЕИ за 

собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на 

енергия в предприятията” са разгледани и обсъдени от екипа на Министерство на 

иновациите и растежа (МИР) за целите на финализиране на пакета документи по 

процедурата. Обръщаме внимание, че въпреки липсата на нормативно изискване за 

публикуване на постъпилите предложения и коментари от общественото обсъждане 

на проектите на документи по процедурата, с цел максимална публичност и 

прозрачност на процеса по разработване на пакета с документи, на интернет 
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№ Дата на 

получаване 

Въпрос Разяснения от СНД 

страницата на МИР, в раздел „Национален план за възстановяване и устойчивост“, 

ще бъде публикувана допълнителна информация относно постъпилите предложения 

заедно със становището на МИР по степента на отразяването им. 

99 01.03.2023г. Имам следния въпрос: 

В условията за кандидатстване никъде не е посочено към коя дата 

кандидатът следва да е собственик на имота/сградата, върху която 

ще се поставя фотоволтаичната инсталация. Следва ли да се 

разбира, че собствеността се гледа към датата на подаване на 

проекта? 

В конкретния случай Кандидатът е придобил сградата през 01.2023 

г., но има договор с ЕРД преди 01.12.2022 г., тъй като преди 

придобиването е бил наемател/ползвател на сградата. 

Допустимо ли е дружеството да кандидатства? 

Благодаря предварително! 

В т. 13.1, подт. 1.7) от Условията за кандидатстване се изисква фотоволтаичната 

система с батерии да се изграждат върху сграда/имот, която/който е изцяло 

собственост на кандидата ИЛИ единствено кандидатът да има учредено право на 

строеж и сградата, за която има учредено право на строеж, и където ще се изгражда 

фотоволтаичната система с батериите, е въведена в експлоатация към датата на 

кандидатстване.  

Посоченото обстоятелство на етап кандидатстване се декларира от кандидатите в 

Декларацията при кандидатстване (Приложение 2). 

Допълнително, за удостоверяване на цитираното обстоятелство, кандидатите са 

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

представят приложимите документи. 

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

кандидата чрез договор за наем или концесия. 

Също така, 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 и съгласно информацията, посочена в запитването, в случай 

че кандидатът е станал изцяло собственик на сградата/имота през 01.2023 г., и може 

да предостави изискуемия документ по т. 21, буква е/ от условията, същият би бил 

допустим по настоящата процедура при положение, че отговаря и на всички останали 

приложими изисквания и ограничения на Условията за кандидатстване. 

100 01.03.2023г. Здравейте! 

Търсим разяснения по следните въпроси: 

1. Моля да внесете разяснение по терминологията 

използвана в т. 1.6 и 1.7 от раздел 13 на Условията за 

кандидатстване и по-конкретно по отношение на следните 

въпроси: 

1.1. Дефиницията за имот в неговия широк смисъл ли се 

използва или за „поземлен имот“? 

1.1. Видно от Условията за кандидатстване по настоящата процедура, под „имот“ 

следва да се разбира недвижим имоти към сгради, присъединени към 

електропреносната, електроразпределителна или затворена електроразпределителна 

мрежа, в урбанизирани територии. 

 

1.2. Съгласно т. 13.1, подт. 1.7) от Условията за кандидатстване фотоволтаичната 

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

собственост на кандидата ИЛИ единствено кандидатът има учредено право на 
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№ Дата на 

получаване 

Въпрос Разяснения от СНД 

1.2. Например – самостоятелен обект в сграда, която е на един 

етаж (всеки самостоятелен обект граничи с покрив отгоре и с 

терена отдолу); собствениците имат протокол за разпределение на 

грижите – всеки поддържа покрива над своите помещения; 

бидейки 100% собственост на потенциален кандидат, един такъв 

имот (самостоятелен обект в сграда - СОС) допустим ли е за 

изграждане на инсталация върху покрива? 

1.3.  „Фотоволтаичната система и локалните съоръжения за 

съхранение на енергия (батерии) следва да се изграждат 

единствено върху покривни и фасадни конструкции на сгради“ – 

означава ли, че инсталацията и/или части от нея не могат да бъдат 

разположени върху незастроена част от поземлен имот, в който има 

законна/и сграда/и, които пък се използват за  нуждите на 

дейността на кандидата (при хипотезата, че земята и 

сградата/сградите са 100% собственост на кандидата)? 

1.4. Сграда, която е 100% собственост на кандидата (въведена 

в експлоатация и т.н.), но за нея има действаща банкова ипотека – 

счита ли се за отговаряща на условията? Как се разглеждат по 

отношение на допустимостта и други възможни/обичайни тежести 

върху имота? 

1.5. Уточнението под тези точки по наше мнение не включва 

всички възможни комбинации:  удостоверението за търпимост се 

издава за строеж, изграден без строителни документи (като 

незаконен), но който отговаря на условията, посочени в закона 

(търпим и съвместим с устройствените планове). Има сгради, 

които са законно изградени по ред, който не е изисквал издаване 

на упоменатите документи - удостоверение за въвеждане в 

експлоатация/разрешение за ползване. За много от тези сгради има 

изготвяни актове за държавна собственост, които в 

професионалните среди е възприето да се счита, че удостоверява и 

условията за законност и експлоатационна годност. Молим да 

получим Ваш коментар по този въпрос.  

2. Относно начините за комбиниране с батерии - до 

представените примери ли следва да се разглеждат като 

ЕДИНСТВЕНО възможни (100% за 1 час, 50 % за 2 часа, 25% аз 4 

часа) или зад представените примери може да се счита, че стои 

строеж и сградата, за която има учредено право на строеж, и където ще се изгражда 

фотоволтаичната система с батериите, е въведена в експлоатация към датата на 

кандидатстване. 

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

кандидата чрез договор за наем или концесия. 

Във връзка с посоченото и видно от информацията, представена в запитването, 

кандидатът не е изцяло собственик на сградата/имота (покрива), където ще се 

изгражда енергийното съоръжение, а са налице няколко собственика и има протокол 

за разпределение на грижите по поддържане на отделните части от покрива. 

Посоченото не отговаря на изискванията на т. 13.1, подт. 1.7) от Условията за 

кандидатстване и кандидатът не е допустим по настоящата процедура. 

Моля, запознайте се и с разясненията по въпроси № 11, № 33 и № 83. 

 

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

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

изграждат единствено върху покривни и фасадни конструкции на сгради, 

присъединени към електропреносната, електроразпределителна или затворена 

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

урбанизирани територии. 

С оглед на изложеното, посочената в запитването хипотеза е допустима при 

положение, че поземления имот, където ще бъде изградена фотоволтаичната 

система, е прилежащ към производствените сгради. 

Моля, запознайте се и с разясненията по въпрос № 47. 

 

1.4. Условията за кандидатстване не поставят ограничения по отношение на наличие 

на възможни тежести върху имота (вкл. действаща ипотека). 

Съгласно т. 13.1, подт. 1.7) от Условията за кандидатстване фотоволтаичната система 

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

собственост на кандидата ИЛИ единствено кандидатът има учредено право на 

строеж и сградата, за която има учредено право на строеж, и където ще се изгражда 

фотоволтаичната система с батериите, е въведена в експлоатация към датата на 

кандидатстване. 
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формула/съотношение – делителят на капацитета е множител за 

броя на часовете? Например  съхранение на капацитет от 33,3 % 

(деление на 3)  от инсталираната мощност за 3 часа (умножение по 

3) формират ли параметри на допустим проект? 

Предварително благодарим за отговорите Ви! 

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

кандидата чрез договор за наем или концесия. 

 

1.5. Съгласно т. 13.1, подт. 1.7) от Условията за кандидатстване фотоволтаичната 

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

собственост на кандидата ИЛИ единствено кандидатът има учредено право на 

строеж и сградата, за която има учредено право на строеж, и където ще се изгражда 

фотоволтаичната система с батериите, е въведена в експлоатация към датата на 

кандидатстване. 

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

кандидата чрез договор за наем или концесия. 

Допълнително, в поле „ВАЖНО“ след горецитираната подт. 1.7) е посочено, че 

обстоятелството по точка 1.7) се декларира от кандидатите в Декларацията при 

кандидатстване (Приложение 2). Допълнително, за удостоверяване на 

обстоятелствата по точка 1.7), кандидатите са длъжни в срок до 3 (три) месеца след 

сключване на договор за финансиране да представят приложимите документи като: 

нотариален акт, акт 16/удостоверение за въвеждане в експлоатация (за сгради 

строени след 7 април 1987 г.), удостоверение за търпимост (при сгради строени до 7 

април 1987 г.). 

Именно, поради възможността за наличие на различни приложими документи, чрез 

които крайният получател след сключване на договора може да удостовери 

съответствието си с изискването по т. 13.1, подт. 1.7) от Условията за 

кандидатстване, преди изброяването на документите е посочено „като“, за да покаже, 

че списъкът не е изчерпателен. 

 

2. Представените в запитването начини за общ минимален капацитет (в kWh) на 

батериите и продължителност в часове на съхранение на произведената от 

фотоволтаичната система електроенергия, са правилни. 

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

101 01.03.2023г. Уважаеми експерти,  

моля за отговор на поставения въпрос и изложения казус, касаещ 

Условията за кандидатстване и допустимостта на кандидатите по 

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

Посочената в запитването хипотеза не е допустима по настоящата процедура. 

Моля, запознайте се с разясненията по въпроси № 16, т. 2, № 26, № 38 и № 40, т. 1 и 

т. 3. 
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Въпрос Разяснения от СНД 

потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на 

енергия в предприятията”: 

Фактическа обстановка: 

Присъединената мощност на обекта е 811,51 kW – точка 2.6 от 

договор с ЕРД за присъединяване от 11.08.2020 г.  

Обектът е присъединен на средно напрежение (20 kV), което не 

позволява откриване на допълнителни партиди. 

Договорът е сключен с Фирма А, която е собственик на сградата. 

Към момента на подписване на Договор за присъединяване с EVN, 

сградата не е довършена. Въвеждането в експлоатация (акт 16) на 

сградата става на 19.04.2022 г. 

Фирма Б е основен наемател на сградата и ползвател и 

предоставената мощност. 

От 06.01.2023 г. на името на Фирма Б е прехвърлена партидата за 

електроенергия, заедно с цялата договорена мощност въз основа на 

договор за наем между фирмите, които са свързани лица по ЗМСП. 

За целта е сключен договор между актуалния търговец на 

ел.енергия (ЕнергоПро) и Фирма Б.  

В договора не е указана предоставената мощност, но тя може да се 

види от ежемесечните фактури и съответства на началната, т.е. е 

811,51 kW. По този договор първата фактура ще излезе на 

16.02.2023. 

От гореизложеното се вижда, че предоставената мощност за обекта 

не е била изменяна повече от 2 години. 

Въпрос 1: 

Допустим кандидат ли ще е Фирма Б, ако получи отсъпено право 

на строеж  от Фирма А за изграждане на ФВЕЦ на покрива на 

сградата, предоставяйки договора с търговеца на ел.енергия, от 

който ще е видна предоставената мощност към 01.12.2022 г. по 

партида, но сключен към тази дата с Фирма А, заедно с 

актуализацията на този договор за прехвърляне на партидата на 

Фирма Б със същия номер от 06.01.2023 г. ?  

Благодаря,  

 

102 01.03.2023г. Здравейте! 

Кандидат по процедурата има Договор с ЕРД за обекта, където ще 

се изгради фотоволтаичната система с батериите. 

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 
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№ Дата на 

получаване 

Въпрос Разяснения от СНД 

Договорът е сключен през 2019 г. и в него има информация за 

отпуснатата мощност. 

Промени по договора не са извършвани до момента. 

Достатъчно ли е да бъде представен този договор или е необходимо 

заедно с него да се представи и удостоверение, от което да е видна 

отпуснатата мощност на кандидата към 01.12.2022 г.?" 

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

обекта, където ще се изгради фотоволтаичната система с батериите. 

От удостоверението/договора следва да е видна минимум следната информация: 

- Наименование на предприятието и ЕИК; 

- Адрес на обекта, където се предоставя мощността; 

- Предоставена мощност на кандидата. 

В случай че посоченият в запитването договор с ЕРД, сключен през 2019 г., е 

актуалният и към 01.12.2022 г., и съдържа минимум горецитираната информация, 

същият би отговарял на изискването по т. 21, буква е/ от Условията за 

кандидатстване и не е необходимо предоставяне и на удостоверение, издадено от 

ЕРД. 

Следва да имате предвид, че окончателно решение относно съответствието на 

представените документи с изискванията на Условията за кандидатстване, ще бъде 

взето от Оценителната комисия, която ще разполага с цялата специфична 

информация относно предложението. 

103 01.03.2023г. Уважаеми дами и господа, 

Моля за КОНКРЕТНИ разяснения по обявената процедура, без 

препратки към вече явно дадени НЕКОНКРЕТНИ и НЕЯСНИ 

отговори: 

1. Смята ли се за покупко-продажба на електроенергия 

фактурирането от наемодателя към наемателите консумираната 

енергия, която се начислява като консуматив, на отделен ред във 

фактурите за наем?  

2. Смята ли се за покупко-продажба на електроенергия  

консумираната енергия, която НЕ се начислява като консуматив на 

отделен ред във фактурата, а се калкулира в крайната цена за наем 

на определено помещение? Реално това е доходът от основната 

икономическа дейност на предприятията, функциониращи с 

основен КИД 6820 Даване под наем 

и експлоатация на собствени недвижими имоти и допустими да 

кандидатстват по настоящата процедура? 

3. Смята ли се, че електроенергията, калкулирана в цената за наем 

на квадратен метър от наемодател към наемател, е електроенергия 

за собствено потребление за предприятията наемодатели, 

1., 2. и 3. Съгласно Условията за кандидатстване по процедурата произведената 

електрическа енергия от изградената по инвестицията фотоволтаична система следва 

да се ползва само за собствено потребление и не може да бъде предмет на търговска 

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

въвеждане в експлоатация на фотоволтаична система). 

Във връзка с посоченото, за целите на настоящата процедура фактурирането от 

наемодателя към наемателите на консумираната енергия, произведена от 

изградената по процедурата фотоволтаична система, или калкулирането 

(включването) на енергията в крайната цена за наем на определено помещение, или 
за наем на квадратен метър на определено помещение, се счита, че попада в обхвата 

на „покупко-продажба“ на енергия, и не е допустимо. 

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

получаване 

Въпрос Разяснения от СНД 

функциониращи с основен КИД 6820 Даване под наем и 

експлоатация на собствени недвижими имоти? 

Казусът е почти аналогичен като предприятията, развиващи своята 

дейност в сектор туризъм. Те фактурират на клиентите си услугата 

""нощувка"", без да отчитат какви разходи за електроенергия, вода 

и др. консумативи реално е изразходил клиентът им.  

В случая наемодателят фактурира услугата ""даване под наем на 

недвижим имот"", без да отчита какви разходи за електроенергия, 

вода и др. консумативи реално е изразходил клиентът им. 

104 01.03.2023г. Здравейте, 

Моля за уточнение по следната ситуация: 

Предприятие Х е с код по КИД 2008 55.10 Хотели и подобни места 

за настаняване. Собственост е 100% на фирма Y с код по КИД 2008 

70.22 Консултантска дейност по стопанско и друго управление. 

Собственик на фирма Y е 100% физическото лице А. 

Лицето А притежава и фирма Z с код по КИД 2008 41.20 

Строителство на жилищни и нежилищни сгради. 

Предприятие X се явява свързано по смисъла на ЗМСП с фирма Y.  

Моля, потвърдете че предприятието X обаче не се явява свързано 

по смисъла на ЗМСП с фирма Z (пазарите, на които оперират 

фирми Y и фирма Z не са вертикални или хоризонтални и 

съответно фирми Y и Z не са свързани по смисъла на ЗМСП). 

С уважение 

В запитването не се съдържа достатъчно информация за предоставяне на еднозначно 

и категорично становище. 

Имайте предвид, че наличието или липсата на свързаност се изследва за всеки случай 

поотделно и изводи за съответствие с нормата на чл. 4, ал. 8 от ЗМСП се правят само 

и единствено на база на установеното за съответния случай. 

Обръщаме внимание, че разяснения в рамките на настоящата рубрика се дават по 

отношение на условията за кандидатстване и не могат да съдържат становище 

относно качеството на предложението за изпълнение на инвестиция. 

За да е налице свързаност между две предприятия чрез физическо лице или група от 

физически лица, които действат съвместно, е необходимо кумулативно да са 

изпълнени две условия:  

1/ двете предприятия да осъществяват което и да е отношение по смисъла на чл. 4, 

ал. 5 от Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП), И 

2/ въпросните предприятия да извършват своята дейност или част от нея на същия 

съответен пазар или вертикално свързани пазари. 

"Съответен пазар" е пазарът по § 1, т. 15 от допълнителната разпоредба на Закона за 

защита на конкуренцията: Съответният пазар е:  

а) "продуктов пазар", в който са включени всички стоки или услуги, които могат да 

се приемат като взаимозаменяеми по отношение на техните характеристики, 

предназначение и цени; 

б) "географски пазар", включващ определена територия, в която се предлагат 

съответните взаимозаменяеми стоки или услуги и в която конкурентните условия са 

еднакви и се различават от тези в съседни райони.  

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

предшестващи или следващи съответния продуктов пазар по веригата производство 

- разпределение. 
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№ Дата на 

получаване 

Въпрос Разяснения от СНД 

Моля, запознайте се с изискванията на ЗМСП, както и с Указанията за попълване на 

Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП (налични към Приложение 

4 към Условията за кандидатстване). 

105 01.03.2023г. Уважаеми Дами и Господа,  

моля за отговор на следните въпроси по процедурата: 

1. Кандидатът осъществява основна икономическа дейност, 

класифицирана с Код по КИД, попадащ в рамките на I 55 

Хотелиерство.  

Предвид естеството на икономическата дейност на Кандидата, той 

отдава помещения за настаняване, като посетителите заплащат 

определена цена за нощувка на помещение. Кандидатът не 

фактурира на посетителите разход за ел.енергия. С оглед на 

изложеното, допустимо ли е Кандидатът да кандидатства по 

процедурата за изграждане на фотоволтаична система с батерии, 

която е необходима за целите на производство на ел. енергия, 

необходима за обезпечаване на потреблението на хотелската база 

и всички, включени в рамките й съоръжения, инсталации и 

оборудване? 

 

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

основна икономическа дейност, класифицирана с код по КИД 68.20 

Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти. 

С оглед на изложеното, Фирма Х  отдава обособени помещения в 

собствена сграда на други юридически лица, като наемателите 

заплащат договорена цена на 1 кв.м. на месец. Фирма Х не 

префактурира на наемателите разходи за консумативити (вода, ел. 

енергия и др.).  

С оглед на изложеното, допустим кандидат ли е Фирма Х по 

процедурата за изграждане на фотоволтаична система с батерии, 

като вземете предвид, че произведената ел. енергия е необходима 

за обезпечаване на основната икономическа дейност на Фирма Х? 

 

3. Потенциален Кандидат по процедурата - “фирма Х” осъществява 

допълнителна икономическа дейност, класифицирана с код по 

КИД 68.20 Даване под наем и експлоатация на собствени 

1. Съгласно представената в запитването информацията, кандидат с основна 

икономическа дейност, попадаща в раздел I55 „Хотелиерство“, е допустим по 

процедурата при положение, че отговаря и на всички останали приложими 

изисквания и критерии на Условията за кандидатстване. 

 

2. и 3. Моля, запознайте се с разясненията по въпроси № 1, т. 2 и № 103. 

Обръщаме внимание, че съгласно Условията за кандидатстване по процедурата 

произведената електрическа енергия от изградената по инвестицията фотоволтаична 

система следва да се ползва само за собствено потребление и не може да бъде 

предмет на търговска сделка за покупко-продажба през периода на устойчивост (5 

(пет) години от въвеждане в експлоатация на фотоволтаична система). 

Допълнително, съгласно Условията за кандидатстване недопустими по процедурата 

са дейности и разходи за осъществяване на покупко-продажба на произведената 

енергия от изградената с настоящата инвестиция фотоволтаична система. 

Отговорност на кандидата е да осигури подходащи начини и технически средства, 

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

финансират недопустими дейности и разходи. 

СНД може да извършва проверки на място, чрез които да изиска доказателства, 

свързани със спазването на тези изисквания и в случай на установени нередовности 

да поиска възстановяване на помощта. 
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№ Дата на 

получаване 

Въпрос Разяснения от СНД 

недвижими имоти. Основната икономическа дейност на Кандидата 

е класифицирана също с допустим по процедурата КИД - С 22.22 

Производство на опаковки от пластмаса. 

С оглед на изложеното, Фирма Х  отдава част от обособени 

помещения в собствена сграда, в рамките на която осъществява и 

основната си икономическа дейност по производство на опаковки 

от пластмаса, на други юридически лица, като наемателите 

заплащат договорена цена на 1 кв.м. на месец. Фирма Х не 

префактурира на наемателите разходи за консумативити (вода, ел. 

енергия и др.).  

3.1. С оглед на изложеното, допустим кандидат ли е Фирма Х по 

процедурата за изграждане на фотоволтаична система с батерии, 

като вземете предвид, че произведената ел. енергия е необходима 

за обезпечаване на основната и на допълнителната икономическа 

дейност на Фирма Х? 

3.2. В случай, че допълнителната икономическа дейност, която 

фирма Х осъществява в рамките на същата сграда, в която 

осъществява и основната си икономическа дейност, е недопустима 

по настоящата процедура, по какъв начин фирма Х следва да 

удостовери, че фотоволтаичната инсталация с батерии се ползва 

единствено за целите на обезпечаване на потребностите от 

ел.енергия на производствената дейност на организацията? 

С уважение, 

106 01.03.2023г. Съгласно Насоките за кандидатстване, кандидатите следва да 

представят идеен или технически проект, в заивисимост от 

проектната си готовност.  

1. Има ли изискване към датата на кандидатстване 

инвестиционният проект по смисъла на ЗУТ да бъде одобрен или 

това може да се случи след одобрение на проектното предложение? 

2. Има ли изискване към датата на кандидатстване да има изадено 

Разрешение за строеж за изпълнение на инвестицията? 

1. Условията за кандидатстване не поставят изискване инвестиционният проект по 

смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ) да бъде одобрен към датата 

на кандидатстване. 

Основните параметри на настоящата процедура са съобразени с регламентираното в 

чл. 25а от Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ). Цитираният член, 

както и други допълнения от 07.06.2022 г. в ЗЕВИ, са приети в изпълнение на 

Директива (ЕС) 2018/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 

2018 година за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници, 

като целта е да бъде въведен значително облекчен ред за изграждане на обекти за 

производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) 

за собствено потребление. Посочените изменения в ЗЕВИ допринасят за съществено 

намаляване на разходите, административната тежест и необходимото време за 
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крайните клиенти, които искат да изградят енергийни обекти за производство на 

електрическа енергия от ВЕИ само за собствено потребление, като общата 

инсталирана мощност на енергийните обекти може да бъде до два пъти размера на 

предоставената мощност. 

Във връзка с посоченото, обръщаме внимание, че съгласно чл. 147, ал. 1, т. 14а от 

ЗУТ не се изисква одобряване на инвестиционни проекти за издаване на разрешение 

за строеж за изграждане на енергиен обект по чл. 25а, ал. 1 от Закона за енергията от 

възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 5 МW. 

 

2. Условията за кандидатстване не поставят изискване да има изадено Разрешение за 

строеж за изпълнение на инвестицията към датата на кандидатстване. 

107 01.03.2023г. Здравейте, уважаема Комисия, 

Имам един съвсем прост и хубав въпрос: 

Защо сте допуснали фирми с КИД L68.2 Даване под наем и 

експлоатация на собствени недвижими имоти, та даже видиш ли 

им давате 2т. ЗА КИД С ПРИОРИТЕТ? При положение, че в 

първата партида отговори сте отговорили- ""  Доколкото 

спецификата на предприятия, които се занимават с операции с 

недвижими имоти и отдаване под наем е да предоставят собствени 

сгради за ползване на трети лица и с оглед на това, че чрез 

посочената дейност основен потребител на енергия ще е 

наемателят, а не наемодателят, изграждане на фотоволтаична 

система по настоящата процедура от предприятия, осъществяващи 

такъв вид дейности би било допустимо единствено ако, отговарят 

на всички приложими изисквания и ограничения на Условията за 

кандидатстване, вкл. да използват произведената енергия само за 

собствено потребление и същата да не е свързана с покупко-

продажба"" как според вас фирма, която генерира ОЧЕВИДНО 

приходи от ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ще може да се възползва от 

процедурата? 

Намирисва ми на жалене на процедурата, при така написаните 

условия от ВАС...  

Имам и един скучен въпрос: 

Ако сградата се притежава от физически лица (като едно от тях е 

Управител и Собственик на фирма Z), допустимо ли е фирма Z да 

1. Както вече е посочено в разяснение на СНД по въпрос № 1, т. 2, кандидат с основна 

икономическа дейност, попадаща в раздел L68 „Операции с недвижими имоти“, е 

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

приложими изисквания и критерии на Условията за кандидатстване, включително да 

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

свързана с покупко-продажба. 

 

2. Съгласно т. 13.1, подт. 1.7) от Условията за кандидатстване фотоволтаичната 

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

собственост на кандидата ИЛИ единствено кандидатът има учредено право на 

строеж и сградата, за която има учредено право на строеж, и където ще се изгражда 

фотоволтаичната система с батериите, е въведена в експлоатация към датата на 

кандидатстване. 

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

кандидата чрез договор за наем или концесия. 

С оглед на изложеното, посочената в запитването хипотеза не е допустима по 

настоящата процедура. 

Моля, запознайте се и с разясненията по въпрос № 16, т. 2. 
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Въпрос Разяснения от СНД 

получи Учредено право на строеж преди датата на кандидатстване 

и да кандидатства по хубавата процедура? И ако да, то това 

удостоверение, издадено от ЕРД, или договор с ЕРД, от 

което/който е видна предоставената мощност на предприятието 

кандидат за обекта към 01.12.2022г, няма да бъде на името на 

дружеството, съответно няма да има стойност за Вас? И като цяло 

с какво ни помага това учредено право на строеж, в кои случаи е 

приложимо, адекватно и валидно (с оглед казуса с ЕРД). 

108 01.03.2023г. Уважаеми дами и господа, 

Във връзка с обявената процедура BG-RRP-3.006 „Изграждане на 

нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални 

съоръжения за съхранение на енергия в предприятията”, бихме 

искали да ви зададем следния въпрос: 

На въпрос № 22 от 17.02.2023  г. УО е отговорил, че кандидат, 

който попада в дефиницията за „предприятие в затруднено 

положение“ съгласно Приложение 12 към Условията за 

кандидатстване, и който същевременно е част от „група 

предприятия“ и групата не е в затруднено положение, би бил 

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

останали приложими изисквания и ограничения на Условията за 

кандидатстване. 

В същото време в Приложение 3 А е посочено, че изискванията  по 

т. Б се прилагат и на равнище група – както за предприятието-

кандидат, така и за предприятията, с които кандидатът формира 

група предприятия (разгледани в цялост). 

Моля за отговор на следния въпрос. Ако едно дружество с 

ограничена отговорност, кандидат в процедурата, разгледано 

самостоятелно е в затруднено положение, но мажоритарният 

собственик на капитала притежава и ЕТ, което оперира на същия 

пазар и двете дружества на ниво група не са в затруднено 

положение, допустимо ли е участието на дружеството с ограничена 

отговорност, при условие че отговаря на всички условия за 

допустимост. 

Благодаря, предварително! 

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

изискванията по отношение на определянето на „предприятия в затруднено 

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

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

цялост). 

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 

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. 

Проверката включва преценка във връзка с наличието на икономически субект 

(кандидат), имащ общ източник на контрол на основание не само представения 

консолидиран финансов отчет (за група предприятия), но и наличната информация в 

публичните регистри (вкл. ТР и регистър на ЮЛНЦ), отчитайки възможността 

общия източник на контрол да се осъществява, както от предприятия, така и от 

физически лица, участващи в управлението им. 

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

случай че кандидатът (ООД) и ЕТ формират група предприятия, то за тях е 

приложимо представеното от СНД разяснение по въпрос № 22, т. 2. 

109 02.03.2023г. В условията за изпълнение по процедурата са посочени няколко 

различни варианта на плащане: авансово, междинно и окончателно 

СНД ще се произнесе относно допустимостта на отчетените от крайния получател 

разходи след извършена проверка за спазване на изискването, посочено в чл. 13.1, 
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плащане и общо 4 комбинации между тях. Като условие за 

извършване на междинно плащане е посочено, че: ""крайният 

получател трябва да представи доказателствени документи, които 

удостоверяват изпълнението на отчитаните дейности/действия и 

изразходването на средствата"" 

От друга страна в условията за кандидатстване е посочено, че 

разходите за изграждане на една фотоволтаична система в 

комбинация с батерии трябва да бъдат посочени в рамките само на 

един бюджетен ред като неговата стойност с определи на база 

предвидената мощност умножена по посочената максимална цена 

за 1 kW.  В този един бюджетен ред се включват различни по 

същество разходи, а именно: 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. Независимо от това е ясно, че 

основния разход представляващ над 90% от инвестицията ще се 

формира от закупуването на соларните панели и съответните 

съоръжения за локално съхранение на енергия. В тази връзка 

въпросът ни е следния: 

При сключване на договор с изпълнител за доставка и монтаж на 

соларните панели и съответните съоръжения за локално 

съхранение на енергия в него ще бъдат обособени начини на 

плащане например: 

20% авансово плащане при сключване на договор 

50% междинно плащане при доставка на активите 

30% окончателно плащане при монтаж и пускане в експлоатация 

на системата. 

Ще бъде ли верифицирано междинно плащане от страна на СНД 

при отчитане на първите две плащания (заедно или по отделно) и 

какви документи ще бъдат изискани в тази връзка.  

Разчитаме на конкретен отговор с цел осигуряване на възможност 

за планиране на необходимите финансови ресурси за изпълнение 

на одобрено проектно предложение по процедурата. 

буква г) от Общите условия към договорите за финансиране по Програмата за 

икономическа трансформация от НПВУ (Приложение 16 към Условията за 

изпълнение по процедурата), регламентиращ, че за допустими се считат извършени 

разходи за реално доставени продукти, услуги, строителни и монтажни работи. 

Указания относно необходимите документи за отчитане на изпълнените дейности и 

извършените разходи по предложението за изпълнение на инвестиция са 

предоставени в Ръководство за изпълнение на инвестициите по Механизма за 

възстановяване и устойчивост (МВУ), което ще бъде публикувано от СНД в срока, 

посочен в чл. 31 от ПМС № 114/08.06.2022 г. за определяне на детайлни правила за 

предоставяне на средства на крайни получатели от МВУ. 
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110 02.03.2023г. 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 имаме 

следния въпрос: 

Малко предприятие ""А"" ООД има желание да кандидатства по 

процедурата. То осъществява своята дейност в производствени 

помещения, разположени в два съседни парцела. Единия парцел е 

собственост на дружеството кандидат, а другият е собственост на 

свързана компания ЕТ ""Б"". И за двата имота има сключени 

договори с електроразпределително дружество, като и двете 

партиди са на кандидата компанията ""А"" ООД. Всички плащания 

на електрическа енергия съответно са извършвани от 

предприятието, което иска на участва по процедурата. 

За имота собственост на кандидата според договора, сключен с 

ЕРД е отпусната мощност 5 kW. Партидата на другия имот, който 

не е собственост на кандидата, но договора с ЕРД е сключен с 

кандидата е отпусната значително по-висока мощност. 

На база описаното по-горе имаме следните два въпроса: 

1. Допустимо ли е да се кандидатства по процедурата като се 

позовем на договора с ЕРД с отпуснатата по-висока мощност, а 

самата фотоволтаична инсталация да бъде изградена в имота 

собственост на компанията ""А"" ООД - кандидат? 

2. Извършваната от нас дейност генерира фин прах, както в самото 

производствено помещение така и в непосредствена близост до 

него и голяма част от този прах се отлага и на покрива на сградата. 

Допустимо ли е енергийното съоръжение, което е в комбинация с 

батерии, да бъде изградено изцяло и само на земята собственост на 

кандидата ""А"" ООД?" 

1. Съгласно т. 13.1, подт. 1.7) от Условията за кандидатстване фотоволтаичната 

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

собственост на кандидата ИЛИ единствено кандидатът има учредено право на 

строеж и сградата, за която има учредено право на строеж, и където ще се изгражда 

фотоволтаичната система с батериите, е въведена в експлоатация към датата на 

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

ползват от кандидата чрез договор за наем или концесия. 

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

кандидатстване следва да се предостави удостоверение, издадено от ЕРД, или 

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

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

батериите. 

С оглед на изложеното, посочената в запитването хипотеза не е допустима по 

настоящата процедура.  

 

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

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

изграждат единствено върху покривни и фасадни конструкции на сгради, 

присъединени към електропреносната, електроразпределителна или затворена 

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

урбанизирани територии. 

С оглед на изложеното, посочената в запитването хипотеза е допустима по 

настоящата процедура при положение, че са изпълнени и всички останали 

приложими изисквания и ограничения на Условията за кандидатстване. 

111 02.03.2023г. Уважаеми дами и господа, 

Кандидат притежава 2 сгради, в които упражнява основната си 

икономическа дейност само и изцяло в допустимите сектори. 

Първата  сграда е собственост на кандидата от 2019 година, втората 

сграда е придобита от него през 2023 година. За двете сгради има 

отделни договори с ЕРД за предоставена мощност на всяка една от 

тях. В тази връзка имам следните въпроси: 

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

Обръщаме внимание, че съгласно т. 13.1, подт. 1.6) 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 
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№ Дата на 

получаване 

Въпрос Разяснения от СНД 

1. Допустимо ли е финансиране за изграждане на една ФВС 

с мощност, съобразена с насоките за кандидатстване, която ще бъде 

разположена на първата сграда (собственост от 2019 г.), при 

положение, че двете сгради имат обща стена?  

Запитването ми е с породено от т. 11.1 Критерии за допустимост на 

кандидатите, критерий 5. „…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. Бележка 

под текст: Съгласно § 1, т. 1б от Допълнителните разпоредби на 

Закона за кадастъра и имотния регистър: ""сграда"" или 

""постройка"" е самостоятелен строеж на основното или на 

допълващото застрояване по Закона за устройство на територията, 

трайно прикрепен към земята, с отделени от външната среда 

организирани вътрешни пространства и с функционално 

предназначение съгласно класификатора, определен с наредбата по 

чл. 31...."" 

2. Допустимо ли е произведената енергия от изградената по 

процедурата ФВС да се използва и в двете сгради, в които 

кандидатът ще продължи да упражнява основната си икономическа 

дейност в допустимите сектори? 

Благодаря! 

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, 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. 

 

2. Съгласно Условията за кандидатстване инсталираната мощност на изградената 

фотоволтаична система за собствено потребление в рамките на предложението за 

изпълнение на инвестиция не следва да надвишава повече от 2 (два) пъти размера на 

предоставената мощност като източник на проверка е удостоверението, издадено от 

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

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

система с батериите.  

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

е заявена за изграждане фотоволтаична система, е недопустимо. 

Моля, запознайте се и с разясненията по въпрос № 37, т. 1. 

 

112 02.03.2023г. Уважаеми дами и господа, 

Във връзка с обявената процедура BG-RRP-3.006 „Изграждане на 

нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални 

съоръжения за съхранение на енергия в предприятията”, бихме 

искали да ви зададем следния въпрос: 

Кандидат в процедурата е апартхотел, който е единствен 

собственик на имот в близост до сградата, в която предприятието 

осъществява основната си икономическа дейност, а именно 

хотелиерство. Допустимо ли е изграждането на фотоволтаичната 

Посочената в запитването хипотеза не е допустима по настоящата процедура. 

Моля, запознайте се с разясненията по въпроси № 37, т. 1 и № 111, т. 2. 
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№ Дата на 

получаване 

Въпрос Разяснения от СНД 

система с батерии в този имот, като произведената енергия ще 

обезпечава собственото потребление на обекти, част от 

апартхотела, които отново са собственост на кандидата, 

включително ресторант, СПА зона, фитнес, магазини и игрални 

зали? 

Благодаря, предварително! 

113 03.03.2023г. Уважаеми дами и господа, 

Във връзка с обявената процедура BG-RRP-3.006 „Изграждане на 

нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални 

съоръжения за съхранение на енергия в предприятията”, бихме 

искали да ви зададем следния въпрос: 

В раздел 24.2. Процедура за сключване на договори за 

финансиране с крайните получатели е посочено, че след сключване 

на договора за финансиране, крайният получател следва да 

представи в срок до 3 (три) месеца следните документите: 

1. Документи, удостоверяващи че крайният получател е 

изцяло (единствен) собственик на сградата/имота или единствено 

крайният получател има учредено право на строеж на сградата, 

където ще се изгражда фотоволтаичната система с батериите. 

Моля за информация с какви документи е допустимо доказването 

на обстоятелството, че кандидатът е единствен собственик на 

сградата?  

Благодаря, предварително! 

Съгласно т. 13.1, подт. 1.7) от Условията за кандидатстване фотоволтаичната система 

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

собственост на кандидата ИЛИ единствено кандидатът има учредено право на 

строеж и сградата, за която има учредено право на строеж, и където ще се изгражда 

фотоволтаичната система с батериите, е въведена в експлоатация към датата на 

кандидатстване. 

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

кандидата чрез договор за наем или концесия. 

Допълнително, в поле „ВАЖНО“ след горецитираната подт. 1.7) е посочено, че 

обстоятелството по точка 1.7) се декларира от кандидатите в Декларацията при 

кандидатстване (Приложение 2). Допълнително, за удостоверяване на 

обстоятелствата по точка 1.7), кандидатите са длъжни в срок до 3 (три) месеца след 

сключване на договор за финансиране да представят приложимите документи като: 

нотариален акт, акт 16/удостоверение за въвеждане в експлоатация (за сгради 

строени след 7 април 1987 г.), удостоверение за търпимост (при сгради строени до 7 

април 1987 г.). 

Моля, запознайте се и с разясненията по въпрос № 100, т. 1.5. 

 

 


