
 

 

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 – 08  

 

от 25.05.2011 г. 

 

 

 

ДКЕВР на закрито заседание, проведено на 25.05.2011 г., след преглед на 

приложените документи по преписките, образувани в изпълнение на издадена 

заповед от председателя на ДКЕВР № З-Е- 110/ 25.08.2009 г. 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 (Наредбата) и доклад от 25.05.2011г., установи 

следното: 

 

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

Закона за възобновяемите енергийни източници (ЗВАЕИБ), отменен с § 4 от Закона за 

енергията от  възобновяеми източници (ЗЕВИ), обн. ДВ, бр. 35 от 3 май 2011г., ДКЕВР 

прие Решение № С-05/12.04.2010г. С точка IV от разпоредителната част на решението е 

отказано издаването на сертификат за произход за електрическата енергия, произведена от 

фотоволтаична централа, експлоатирана от и собственост на заявителя „Елстрой-95” 

ЕООД. Отказът е постановен на основание чл. 10, т. 1 от Наредбата за издаване на 

сертификати за произход на електрическа енергия, произведена от възобновяеми 

енергийни източници, обн. в ДВ, бр. 10 от 2009 г., а именно непълнота и неточност на 

предоставените от производителя данни. По жалба на „Елстрой-95” ЕООД срещу 

административния акт е образувано административно дело № 6015/2010г., като съдебното 

производство приключва с Решение № 3294 от 08.03.2011г. С него ВАС, Пето отделение 

отменя точка IV от Решение № С-05/12.04.2010г. и на основание чл. 173, ал. 2 от АПК 

връща преписката на административния орган за ново произнасяне съгласно дадените 

указания по тълкуване и прилагане на закона. В мотивите съдът посочва като основание за 

отмяна нарушение на разпоредбите на материалния закон и на неговата цел, тъй като в 

хода на административното производство са представени изисканите от Комисията данни, 

но не от производителя, а на основание чл. 44 от АПК от трето неучастващо в 

производството лице – „ЕВН Електроснабдяване България” АД. Тези данни е следвало да 

бъдат обсъдени с цел изясняване на фактите и обстоятелствата от значение за казуса и в 

случай че отговарят на действителните стойности, да не бъде прилагана нормата на чл. 10, 

т. 1 от Наредбата. 

         С оглед дадените от съда задължителни указания са проучени данните и 

документите, съдържащи се в заявление, вх. № Е-ЗСП-234/06.01.2010г., приложенията към 

него и сведенията, представени от „ЕВН Електроснабдяване България” АД с писма, изх. № 

ЕС-6-1/05.03.2010г. и вх. № Е-ЗСП-234/16.03.2010г. Производителят „Елстрой-95” ЕООД 

заявява за издаване на сертификат за произход количество електрическа енергия в размер 

на 13 361 kWh, посочвайки период на производство от 11.06.2009г. до 31.12.2009г. На 

основание чл. 4, ал. 3 от Наредбата са приложени копия от фактури, издадени при 

продажбата, протоколи за произведена и отдадена в разпределителната мрежа 
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електрическа енергия, подписани от представители на „Елстрой-95” ЕООД и „ЕВН 

Електроснабдяване България” АД и разрешения за ползване на съоръженията за 

присъединяване и на фотоволтаичната електроцентрала. Разрешението за ползване  на 

строежа „Кабелна линия 1 кV”, предназначен за „Фотоволтаична система” (№ ДК-07-

127/03.04.2009г.) е издадено на 03.04.2009г. на основание чл. 177, ал. 2  от Закона за 

устройството на територията (ЗУТ) от началника на Регионална дирекция за национален 

строителен контрол-Пловдив (РДНСК-Пловдив).  Разрешението за ползване на строежа 

„Фотоволтаична система” (№ ДК-07-2099/11.06.2009г.) е издадено на 11.06.2009г. на 

основание чл. 177, ал. 2  от ЗУТ от началника на РДНСК-Пловдив. Съгласно разпоредбата 

на чл. 178, ал. 1 от ЗУТ ползването на строежи или части от тях, преди да са въведени в 

експлоатация от компетентния орган не е разрешено. Следователно, „Елстрой-95” ЕООД 

може да експлоатира фотоволтаичната електроцентрала законосъобразно след 

11.06.2009г. - датата на издаване на разрешението за ползване, което експлоатиране се 

изразява в производство на електрическа енергия. 

         По преписката е представен протокол, съставен на 30.06.2009г. за произведена и 

отдадена в разпределителната мрежа електрическа енергия до месец юни включително, 

подписан от представители на „Елстрой-95” ЕООД и „ЕВН Електроснабдяване България” 

АД. Съгласно протокола произведеното количество електрическа енергия за периода от 

23.04.2008г. до 31.03.2009г. е 7 211 kWh, a за периода от 01.04.2009г. до 30.06.2009г. е 

2 435 kWh.  За цялото количество електрическа енергия в размер на 9 646 kWh 

производителят е издал на крайния снабдител фактура № 0000000417/30.06.2009г. С 

писмо, изх. № ЕС-6-1/05.03.2010г. „ЕВН Електроснабдяване България” АД на основание 

чл. 44 от АПК ни информира, че фактурираното количество с фактура № 

0000000417/30.06.2009г. в размер на 9 646 kWh е произведено, съответно е постъпило в 

разпределителната мрежа и е изкупено от крайния снабдител от включване на централата 

за технологични изпитвания към разпределителната мрежа – 23.04.2008г. до 01.06.2009г. С 

писмото се посочва още, че отчетеното количество за периода 01.06.2009г. до 30.06.2009г. 

е 916 kWh.  

        С писмо, изх. № 860-1/12.03.2010г. „ЕВН Електроснабдяване България” АД заявява, 

че няма данни за размера на количеството електрическа енергия, произведена след 

разрешението за ползване – 11.06.2009г. до 30.06.2009г. 

         Със заявлението си „Елстрой-95” ЕООД декларира общо количество електрическа 

енергия в размер на 13 361 kWh и декларира като период на производството на това 

количество от 11.06.2009г. - датата на издаване на разрешение за ползване до 31.12.2009г. 

С оглед заявените неверни данни, които не се подкрепят от представения протокол от 

30.06.2009г., ДКЕВР с писма, изх. № Е-ЗСП-234/23.02.2010г. и Е-ЗСП-234/23.02.2010г. е 

изискала от „Елстрой-95” ЕООД да представи сведения за количеството електрическа 

енергия, произведено след датата на разрешението за ползване. В отговор заявителят с 

писма, вх. № Е-ЗСП-234/01.03.2010г. и вх. № Е-ЗСП-234/16.03.2010г., ни уведомява, че не 

може да представи исканата информация, тъй като проверката и отчитането на 

произведената електрическа енергия се извършва в края на всеки месец от представители 

на „ЕВН Електроснабдяване България” АД, за което се съставя двустранен протокол. 

         Видно от представените по административната преписка двустранен протокол от 

31.07.2009г. и фактура № 0000000430 от 31.07.2009г. количеството електрическа енергия, 

произведено и отдадено в разпределителната мрежа през месец юли от фотоволтаична 

централа „Елстрой” е в размер 1 223 kWh. Съгласно двустранен протокол от 31.08.2009г. и 

фактура № 0000000449 от 31.08.2009г. количеството електрическа енергия, произведено и 

отдадено в разпределителната мрежа през месец август от фотоволтаична централа 

„Елстрой” е в размер 766 kWh. Съгласно двустранен протокол от 30.09.2009г. и фактура № 

0000000462 от 30.09.2009г. количеството електрическа енергия, произведено и отдадено в 

разпределителната мрежа през месец септември от фотоволтаична централа „Елстрой” е в 

размер 647 kWh. Съгласно двустранен протокол от 31.10.2009г. и фактура № 0000000479 

от 30.10.2009г. количеството електрическа енергия, произведено и отдадено в 
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разпределителната мрежа през месец октомври от фотоволтаична централа „Елстрой” е в 

размер 489 kWh. Съгласно двустранен протокол от 30.11.2009г. и фактура № 0000000495 

от 30.11.2009г. количеството електрическа енергия, произведено и отдадено в 

разпределителната мрежа през месец ноември от фотоволтаична централа „Елстрой” е в 

размер 457 kWh. Съгласно двустранен протокол от 31.12.2009г. и фактура № 0000000518 

от 30.10.2009г. количеството електрическа енергия, произведено и отдадено в 

разпределителната мрежа през месец декември от фотоволтаична централа „Елстрой” е в 

размер 133 kWh. 

         От представените писмени доказателства и сведения от заявителя и от „ЕВН 

Електроснабдяване България” АД се установява, че произведеното от фотоволтаична 

централа „Елстрой” количество електрическа енергия от 01.07.2009г. до 31.12.2009г. е в 

размер на 3715 kWh. От представените доказателства се установява размера на 

количеството електрическа енергия, произведено през целия месец юни 2009г.  в размер на 

916 kWh, но не и каква част от това количество е произведено от датата на издаване на 

разрешението за ползване- 11.06.2009г. до 31.06.2009г. 

          С оглед установеното фактическо положение и изричната разпоредба на чл. 178, ал. 

1 от ЗУТ, съгласно която ползването на строежи или части от тях преди да са въведени в 

експлоатация от компетентния орган не е разрешено, сертификат за произход следва да 

бъде издаден за заявеното количество електрическа енергия, произведено след издаване на 

разрешение за ползване № ДК-07-2099/11.06.2009г. и за което количество са представени 

съответни доказателства, в размер на 3715 kWh. 

 

 

Предвид гореизложеното и в изпълнение на дадените с Решение № 3294 от 

08.03.2011г. на ВАС, Пето отделение по адм. дело № 6015/2010г. задължителни 

указания и на основание § 9, ал. 1 от ЗЕВИ във връзка с чл. 8, ал. 1 от Наредбата за 

издаване на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена от 

възобновяеми енергийни източници 

 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

I. Издава сертификат за произхода на стоката електрическа енергия, 

произведена от възобновяем енергиен източник както следва: 

 
 

Приложение № 1 
 

Име и данни за производителите Име на ВЕИ и местоположение 

период и 

количество 

продадена 

електроенергия, 

MWh 

2009 

1 

„Елстрой – 95” ЕООД, ул. "Бяло поле" № 

29Ж, 1618 гр. София, e mail: 

elstroy95@abv.bg, БУЛСТАТ/ЕИК BG 

175019072 

Фотоволтаична централа "Елстрой-

95", ул. Ледника № 19, с. Труд, 

общ. Марица, обл. Пловдив. 

3,715 

 

 

II. На основание § 9, ал. 1 от ЗЕВИ и чл. 13 от Наредбата ДКЕВР допълва 

създадения регистър на издадените сертификати за произход, съответно с 
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новоиздадения сертификат и актуализира неговия електронен вариант в интернет 

страницата си както следва: 

 

 

 

 

 

 

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 14 

(четиринадесет) дневен срок. 

 

 

 

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

/

                                                                                                            /Ангел Семерджиев/ 

 

 

                                                                          ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

/

                                                                                                                /Емилия Савева/  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Име и данни за 

производителите 

Име на ВЕИ и 

местоположение 

обща инсталирана 

мощност, MW 

период и 

количество 

продадена 

електроенергия, 

MWh 

уникален 

номер 

номер на 

сертификатa и 

периода от 

времето, за 

който се 

издава 

2009  

1 

„Елстрой – 95” 

ЕООД, ул. "Бяло 

поле" № 29Ж, 1618 

гр. София, e mail: 

elstroy95@abv.bg, 

БУЛСТАТ/ЕИК 

BG 175019072 

Фотоволтаична 

централа 

"Елстрой-95", ул. 

Ледника № 19, с. 

Труд, общ. 

Марица, обл. 

Пловдив 

0,00476 3,715    Е-ЗСП-234               2 


