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Изисквания за вида, формата и съдържанието на справката по чл. 35б, ал. 2 от Законa за 

енергията от възобновяеми източници, неразделна част от образеца:   
 

  1. В колона 2 на Справката 1 „Такса за производство на електрическа енергия от 

вятърна и слънчева енергия“ общественият доставчик, съответно крайните снабдители 

попълват съответния вид производство - от слънчева или вятърна енергия. 

  2. В колона 3 се попълва наименованието на съответния производител. 

  3. В колона 4 се попълва информация за договора за изкупуване на електрическа 

енергия - №/ дата на сключване на договора за изкупуване на електрическа енергия/ анекси, 

вкл. и свързани с промяна на собствеността. 

  4. В колона 5 се попълва преференциалната цена за изкупуване на произведената 

електрическа енергия от съответния производител. 

  5. В колона 6 се попълва инсталираната номинална активна електрическа мощност за 

съответния производител. 

  6.  В колона 7 се попълва средногодишната продължителност на работа на съответните 

централи в зависимост от датата на въвеждането им в експлоатация,  както следва: 

  6.1. За фотоволтаични централи, въведени в работа до 31.08.2012 г. – 1 250 часа; 

  6.2. За фотоволтаични централи, въведени в работа от 01.09.2012 г. до 30.06 2013 г. –   

1 300 часа; 

  6.3. За фотоволтаични централи, въведени в работа след 01.07 2013 г. – 1 400 часа; 

  6.4. За вятърни централи, въведени в работа до 30.06.2012 г., работещи до  2 250 часа – 

2 050 часа; 

  6.5. За вятърни централи, въведени в работа от 01.07.2012 г. до 30.06.2013 г., работещи 

до  2 250 часа – 2 000 часа; 

  6.6. За вятърни централи, въведени в работа до 30.06.2013 г., работещи над  2 250 часа 

– 2 300 часа; 

  6.7. За вятърни централи, въведени в работа след 01.07.2013 г. с инсталирана 

номинална активна електрическа мощност до 1МВт, включително – 2 250 часа; 

  6.8. За вятърни централи, въведени в работа след 01.07.2013 г. с инсталирана 

номинална активна електрическа мощност над 1МВт – 2 500 часа; 

  6.9. За вятърни централи, работещи с асинхронен генератор с кафезен ротор, въведени 

в работа до 30.06.2012 г.  –  1 500 часа;  

  6.10. За вятърни централи, работещи с асинхронен генератор с кафезен ротор, въведени 

в работа след 01.07.2012 г.  –  1 600 часа.  

 
7. При  поетапно въвеждане в експлоатация на отделни части от централата, чието 

количество на произведената  електрическа енергия се измерва с общо средство за търговско 

измерване средногодишната продължителност на работа е средно претеглена към 

съответстващите инсталирани мощности между средногодишната продължителност на работа 

посочена в т. 6  за съответната/съответните части на обекта в зависимост от датата на въвеждане в 

експлоатация на съответната част (етап).    

 

  8. Държавната такса се внася по бюджетната сметка  на ДКЕВР с IBAN: BG78 BNBG 

9661 3000 1420 01, BIC код: BNBG BGSD на основание чл. 35б. от Закон за енергията от 

възобновяеми източници. 

  9. Документът за платена такса се представя заедно със Справката 1 „Такса за 

производство на електрическа енергия от вятърна и слънчева енергия“. 
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  10. По искане на комисията общественият доставчик, съответно крайните снабдители, 

представят допълнителна писмена информация. 

  11. Справката 1 „Такса за производство на електрическа енергия от вятърна и слънчева 

енергия“, трябва да бъде подписана от лице с представителна власт и да бъде подпечатана с 

печата на дружеството. Информацията се представя задължително на хартиен и електронен 

носител. 


