
 
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

София – 1000, бул.”Княз Дондуков “ № 8 - 10, тел. 988 87 30, факс 988 87 82 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

№ С-01 
от 15.02.2010 г. 

 
 

ДКЕВР на закрито заседание, проведено на 15.02.2010г., след преглед на 
приложените документи по преписките, образувани в изпълнение на издадена заповед 
от председателя на ДКЕВР № З-Е-110/25.08.2009г. за преглед на заявления за издаване 
на сертификат за произход на електрическа енергия съгласно Наредбата за издаване 
на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена от възобновяеми 
енергийни източници и доклад с вх. № Е-Дк-68/10.02.2010г., установи следното: 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 14 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 19, ал. 1 от 

Закона за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата (ЗВАЕИБ) 
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) издава сертификати на 
производителите на електрическа енергия за произхода на стоката електрическа енергия, 
произведена от възобновяеми енергийни източници. 

Съгласно Наредбата за издаване на сертификати за произход на електрическа 
енергия, произведена от възобновяеми енергийни източници (Наредбата) сертификатите за 
произход се издават като официални непрехвърляеми документи и съдържат следните 
реквизити: уникален номер, включващ регистрационния номер на производителя и пореден 
номер на издадения му сертификат; орган, издал сертификата за произход; дата на издаване, 
период на производство на електрическата енергия; количество електрическа енергия, 
произведено от ВЕИ; технология на производство на електрическа енергия, произведена от 
ВЕИ; производствената централа и общата инсталирана мощност на централата; име на 
производителя и код по БУЛСТАТ/ЕИК. 

Един сертификат се издава за количеството електрическа енергия, произведена от 
възобновяеми енергийни източници за период от 12 месеца за производители с мощност до 
1 МW включително и за период от 6 месеца за производители с мощност над 1 МW. 

Съгласно § 2 от ПЗР от Наредбата ДКЕВР издава и признава сертификати за 
произход за количествата електрическа енергия, произведена след 1 януари 2008г. от ВЕИ. 

С оглед изпълнение на задълженията на ДКЕВР, произтичащи от посочените по-
горе нормативни актове и във връзка с подадените от производителите заявления за 
издаване на сертификати за произход на електрическата енергия в съответствие с 
Наредбата, със Заповед на Председателя на ДКЕВР № З – Е – 110/25.08.2009г. е създадена 
работна група със следните задачи: проучване на данните и документите, съдържащи се в 
заявленията за издаване на сертификатите за произход, подадени от производителите на 
ВЕИ, и приложенията към тях за установяване на съответствието им с правните и 
техническите критерии за издаване на сертификатите и изготвяне на регистър на 
сертификатите за произход. 

До 31.12.2009г. в ДКЕВР са подадени две заявления за издаване на сертификат за 
произход на електрическа енергия, съответно от „Чаира” ЕООД с вх. № Е-ЗСП-
216/30.11.2009г. и “Победа” ООД с вх. № Е-ЗСП-218/22.12.2009г. Двете подадени 
заявления са проверени за съответствие с изискванията на разпоредбата на чл. 4 от 
Наредбата, а именно: трите имена и данни по документа за самоличност за физическите 
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лица, съответно фирмата и код по БУЛСТАТ/ЕИК за юридическите лица и едноличните 
търговци – производители; местонахождението и наименованието на производствената 
централа; количеството електрическа енергия, за което се изисква сертификат за произход; 
енергийния източник; описание на производствената централа и технологията на 
производство; общата инсталирана мощност на производствената централа; мощността на 
съоръженията за производство на електрическа енергия от ВЕИ; периода, за който е 
произведена електрическата енергия, за което се иска сертификат за произход; датата на 
въвеждане в експлоатация на производствената мощност; номера на лицензията за 
производство на електрическа енергия (при наличие на такава); данни за произведеното 
количество електрическа енергия от отделните съоръжения в производствената централа; 
при производство в централа, използваща различни енергийни източници - данни, които 
удостоверяват количеството електрическа енергия, произведена при използване на ВЕИ; 
копия от фактури, издадени при продажбата на съответното количество електрическа 
енергия; документ за платена такса; данни за местонахождението на уредите за търговско 
измерване и на регистриращите контролни уреди. 

Вследствие извършената проверка на представените документи са установени 
непълноти и нередности в двете заявленията, за които производителите са уведомени и 
заявителят "Победа" ООД е отстранил в указания от административния орган срок. 

С писмо, наш изх. № Е-ЗСП-216/04.12.2009г., управителят на „Чаира” ЕООД е 
уведомен за непълноти в представеното заявление и срока за тяхното отстраняване. 
Съобщаването е извършено съобразно законовите изисквания на постоянния адрес, 
съответно седалище и адрес на управление на юридическото лице. След извършена 
допълнително проверка за седалището на фирмата от длъжностното лице, извършило 
проверката на заявлението и приложените към него документи, се установи съответствие на 
подадения от дружеството адрес в заявлението и посочения в справката на страницата на 
Търговския регистър. До 15.01.2010г. допълнително изисканите документи не са 
представени в ДКЕВР. 

Видно от изложените по-горе факти е налице хипотезата на чл. 5, ал. 3 от 
Наредбата, а именно лицето не е отстранило в срок изисканите нередности и не е 
представило следните документи: обща инсталирана мощност на производствената 
централа; мощност на съоръженията за производство на електрическата енергия от ВЕИ; 
фактури и двустранни протоколи за произведената електрическа енергия за месеците 
септември, октомври, ноември и декември на 2008г. от ВЕЦ „Орион”; документ за платена 
такса. 

На основание чл. 13 от ЗВАЕИБ и чл. 25, ал. 1, т. 2 от ЗЕ, ДКЕВР има задължение 
да поддържа и отразява в електронния вариант на регистъра на своята интернет страница 
всички нововъзникнали обстоятелства, които имат отошение към производството по 
извадане на сертификатите за произход. Регистърът съдържа данни за производителите на 
електрическа енергия, произведена от възобновяеми енергийни източници, представени 
пред комисията или служебно събрани от нея, включващи наименованието и 
местонахождението на централата, обща инсталирана мощност, периода и количеството 
продадена електрическа енергия, издадените и отменените сертификати за произход. 
Вписването в регистъра се извършва въз основа на решение на ДКЕВР. 

 
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 14 и чл. 25, ал. 1, т. 2 

от ЗЕ, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗВАЕИБ и чл. 13 от Наредбата за издаване на 
сертификати за произход на електрическа енергия, произведена от възобновяеми 
енергийни източници 
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ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

Р Е Ш И: 
 

 
I. Издава сертификати на производителите на електрическа енергия за 

произхода на стоката електрическа енергия, произведена от възобновяеми енергийни 
източници и при комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия 
както следва: 

 
1. сертификати за произход за периода от 01.01.2008г. – 30.06.2008г. 
 

№ Име и данни за производителите Име на ВЕИ и местоположение 

1 
"Победа" ООД, п.к. 6142, с. Енина, общ. Казанлък, обл. Стара 
Загора, e mail: nanchev1@yahoo.com, БУЛСТАТ/ЕИК 
BG833034740 

ВЕЦ "Енина", с. Енина, общ. Казанлък, обл. 
Стара Загора 

 
2. сертификати за произход за периода от 01.07.2008г. – 31.12.2008г. 
 

№ Име и данни за производителите Име на ВЕИ и местоположение 

1 
"Победа" ООД, п.к. 6142, с. Енина, общ. Казанлък, обл. Стара 
Загора, e mail: nanchev1@yahoo.com, БУЛСТАТ/ЕИК 
BG833034740 

ВЕЦ "Енина", с. Енина, общ. Казанлък, обл. 
Стара Загора 

 
3. сертификати за произход за периода от 01.01.2009г. – 30.06.2009г. 

 

№ Име и данни за производителите Име на ВЕИ и местоположение 

1 
"Победа" ООД, п.к. 6142, с. Енина, общ. Казанлък, обл. Стара 
Загора, e mail: nanchev1@yahoo.com, БУЛСТАТ/ЕИК 
BG833034740 

ВЕЦ "Енина", с. Енина, общ. Казанлък, обл. 
Стара Загора 

 
II. На основание чл. 13 от ЗВАЕИБ и чл. 25, ал. 1, т. 2 от ЗЕ ДКЕВР да допълни 

създадения регистър на издадените сертификати за произход съответно с 
новоиздадените сертификати на "Победа" ООД, описани в т. І от диспозитива на 
настоящото решение, и да актуализира неговия електронен вариант в интернет 
страницата си – Приложение № 4. 

III. На основание чл. 5, ал. 3 от Наредбата образуваната по заявление от „Чаира” 
ЕООД преписка с вх. № Е-ЗСП-216/30.11.2009г. да се прекрати с резолюция на 
председателя на комисията. 

 
 
Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 14 

(четиринадесет) дневен срок. 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
А. Семерджиев 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 
Е. Савева 


