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МОЛЯ ПОПЪЛНЕТЕ И ИЗПРАТЕТЕ НА  
факс: +359 2 9831575 или е-поща: info@bgsolar.com 

 
 
 

ВЪПРОСНИК 
за планиране на фотоволтаична система  

свързана към електроразпределителната мрежа 
 

 
Въпросник за планиране на PV система 
 

1. Общи въпроси 
2. Описание на обекта 
3. Дружество оператор на мрежата 
4. Финансиране 
5. Други 

 
 
 
 
 
1. Общи въпроси 
 
Данни за клиента (име, фамилия)................................................................................................. 
 
Фирма (ако е приложимо).............................................................................................................. 
 
БУЛСТАТ/ЕИК ................................................................................................................................ 
 
Улица:.............................................................................................................................................. 
 
Пощенски код/ Град........................................................................................................................ 
 
Телефон.......................................................................................................................................... 
 
Факс................................................................................................................................................. 
 
Мобилен телефон.......................................................................................................................... 
 
E-mail............................................................................................................................................... 



Въпросник системи свързани към мрежата вер.1.0.3  стр 2 от 5 
 

2. Описание на обекта 
 
Местонахождение на планираната система 
 
Пощенски код/ Град.......................................................................... 
 
Улица................................................................................................. 
 
Определили ли сте номиналната мощност на системата?.................................... 
 
Ако да, каква мощност трябва да се инсталира?..................................................... 
 
Инсталации на свободно пространство 
 
Статут на терена ........................................................................................................................... 
 
Плоска земя или наклонена, ъгъл и посока на наклона 
......................................................................................................................................................... 
 
Размери и форма на терена ........................................................................................................ 
 
Какъв е  размера на обслужваемата площ?............................................................................... 
 
Моля приложете план-скица на мястото и снимки. 
 
Какъв е типът почва?............................ 

1. горна почва 
2. плаваща почвена структура 
3. фина почва – лесна за премахване 
4. средна почва – по-трудна за премахване 
5. груба почва – трудна за премахване 
6. камениста или сравнима почва – лесна за премахване 
7. скала – трудна за премахване 

 
Покривни системи:  
 
Височина на сградата: .......................... 
 
Покритие на покрива:  .......................... 
 
Наклон на покрива: ........................° 
 
Ориентация на покрива (Север  -Юг): ........................° 
 
Форма и размери на покрива: ..................................................... 
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Разстояние между мертеци/греди (вертикално) 
Разстояние: .................................................................................. 
Материал: ..................................................................... 
 
Размер на гредите (разрез) 
Дебелина: ................................................................. 
Ширина: ..................................................................... 
 
Разстояние между надлъжни греди (хоризонтално) 
Разстояние: .................................................................. 
Материал: ..................................................................... 
 
 
Скица на покрива: Моля скицирайте изгледа на покрива и носещата конструкция с 
индикация на размерите. 
 
Инвеститорът собственик ли е на земята/покрива?.............................. 
 
Земята/покривът нает ли е?............................................................... 
 
Ако да, договорът за наем сключен ли е?............................................ 
 
Кой е изпълнителят/инвеститорът на който трябва да предадем 
оферта?........................................................................................... 
 
Проектът предмет на търг ли е?......................................................... 
 
Какви са необходимите условия за реализация на проекта? 
.........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 
 
Кога е очакваната дата на пуск?................................................................................................. 
 
Има ли фиксиран график за завършване? Ако да, кога се очаква системата да 
заработи?..................................................................................................................................... 
 



Въпросник системи свързани към мрежата вер.1.0.3  стр 4 от 5 
 

3. Оператор на разпределителната мрежа 
 
Име и адрес на оператора на електрическата мрежа 
.........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 
 
Име и телефонен номер на лице за контакти в дружеството 
.........................................................................................................................................................
....................................................................................................................... 
 
Колко отдалечена е следващата точка на свързване към мрежата? 
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
 
Свързали ли сте се вече с оператора на мрежата? Каква е максималната мощност която 
биха приели? 
.........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 
 
Какво е нивото на напрежение на захранването? 
......................................................................................................................................................... 
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4. Финансова схема 
 
Установили ли сте вече схема за финансиране на обекта? 
........................................................................................................................................................ 
 
Моля опишете финансовата Ви схема? 
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
 
Какво е очакваното самоучастие в инвестицията? 
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
 
5. Други  
 
Допълнителна информация 
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
 
Предпочитате ли определен вид модули? 
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
 
 
Предпочитате ли определен вид инвертори? 
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
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