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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 – 13 

 

от 17.11.2011 г. 

 

 

ДКЕВР на закрито заседание, проведено на 17.11.2011 г., след преглед на 

приложените документи по преписките, образувани в изпълнение на издадена 

заповед от председателя на ДКЕВР № З – Е – 172/08.11.2010 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 (НИСПЕЕПВЕИ) и 

доклад с вх. № Е-Дк-578/17.11.2011г., установи следното: 

 

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

Закона за възобновяемите и алтернативни енергийни източници и биогорива 

(ЗВАЕИБ), отменен с § 4 от Закона за енергията от  възобновяеми източници (ЗЕВИ), 

обн. ДВ, бр. 35 от 3 май 2011г., ДКЕВР прие Решение № С-05/12.04.2010 г. С точка V 

от разпоредителната част на решението е отказано издаването на сертификат за 

произход за електрическата енергия, произведена от вятърна електроцентрала, 

експлоатирана от и собственост на заявителя „Уиндпауър БГ” АД. 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 „Уиндпауър БГ” АД срещу административния акт е 

образувано административно дело № 8190/2010 г., в последствие касационно дело № 

4549/2011 г., по което е постановено Решение № 12063 от 28.09.2011 г. С него ВАС, 

Петчленен състав – I колегия отменя т. V 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, че решението е неправилно, 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. 

Съдът счита, че доколкото сключения между заявителя и снабдителното дружество 

договор за изкупуване на електрическа енергия, вменява в задължение на купувача 

отчитането на показанията на средствата за търговско измерване, то исканата 

информация относно произведеното количество електрическа енергия е било възможно 

да бъде установено и по данни на „ЕВН Електроснабдяване България” АД, което в 

случая е предоставило количество ел. енергия произведена от ВтЕЦ „Лесово - 3” с 

писмо с изх. № 3-1/02.02.2010 г. 

С оглед дадените от съда задължителни указания работната група, сформирана с 

Ваша заповед № З – Е – 172/08.11.2010 г. проучи данните и документите, съдържащи се 

в заявление, вх. № Е-ЗСП-285//13.01.2010 г., приложенията към него и сведенията, 
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представени от „ЕВН Електроснабдяване България” АД с писмо с изх. № 3-1/02.02.2010 

г. Производителят „Уиндпауърбг” АД заявява за издаване на сертификат за произход 

количество електрическа енергия в размер на 1 065 600 kWh, посочвайки период на 

производство от януари до декември 2009 г. На основание чл. 4, ал. 3 от Наредбата са 

приложени копия от фактури, издадени при продажбата, протоколи за произведена и 

отдадена в разпределителната мрежа електрическа енергия, подписани от 

представители на „Уиндпауърбг” АД и „ЕВН България Електроснабдяване” АД и 

разрешение за ползване № ДК-07-008 от 17.03.2009 г. на „Вятърна електроценрала, 

открит трафопост 20 kV – 630 kVa, бетонна комплектна трансформаторна подстанция 

„мерене” издадено 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 е издадено на 

17.03.2009г. съгласно разпоредбите на ЗУТ от началника на РДНСК-Ямбол. 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, 

„Уиндпауърбг” АД може да експлоатира вятърна електроцентрала законосъобразно 

след 17.03.2009 г. - датата на издаване на разрешението за ползване, което 

експлоатиране се изразява в производство на електрическа енергия. 

По преписката е представен протокол, съставен на 31.03.2009г. за произведена и 

отдадена в разпределителната мрежа електрическа енергия през месец март, заверен с 

вярно с оригинала от представител на „Уиндпауърбг” АД. Съгласно протокола и 

произведеното количество електрическа енергия до 31.03.2009 г. е 275 200 kWh, за 

което производителят е издал на крайния снабдител фактура № 0000000030/31.03.2009 

г. С писмо, изх. № 3-1/02.02.2010 г. „ЕВН България Електроснабдяване” АД на 

основание чл. 44 от АПК ни информира, че  след монтиране на комуникация за 

осъществяване на дистанционна връзка за отчитане на електромера за периода от 

01.02.2009 г. до 31.03.2009 г. е отчетено количество произведена електрическа енергия 

в размер на 255 296,8 kWh. 

С писмо с изх. № Е-ЗСП-285/04.03.2010 г. ДКЕВР отново е отправила запитване  

до „ЕВН България Електроснабдяване” АД с копие до „Уиндпауърбг” АД за 

количеството произведена ел. енергия за периода от 17.03.2009 г. (от датата на 

разрешението за ползване) до 31.03.2009 г., доколкото данните представени и от двете 

дружества се различават и са относими към по-голям период от време.  

След отправено запитване до заявителя, „ЕВН България Електроснабдяване” АД 

отговаря, че не може да посочи електрическата енергия произведена от вятърната 

централа за описания период. Прави впечатление, че фактурираната ел. енергия към 

31.03.2009 г. е 275 200 kWh, а посоченото от снабдителното дружество количество за 

два месеца, а именно февруари и март 2009 г. е по-малко в размер на 255 296,8 kWh. 

Видно и от представените фактури към заявлението, в рамките на един месец вятърната 

електроцентрала е достигала максимум в производство на електрическа енергия в 

размер на 171 200 kWh и то в силен месец, какъвто е декември, поради което нереално е 

произвеждането на 275 200 kWh в рамките на половин месец от 17.03.2009 г. до 

31.03.2009 г. 

Видно от представените по административната преписка двустранен протокол 

от 30.04.2009г. и фактура № 0000000031 от 30.04.2009г. количеството електрическа 

енергия, произведено и отдадено в разпределителната мрежа през месец април от 

вятърна централа „Лесово - 3”е в размер 80 800 kWh. Съгласно двустранен протокол от 

31.05.2009г. и фактура № 0000000033 от 31.05.2009г. количеството електрическа 

енергия, произведено и отдадено в разпределителната мрежа през месец май от вятърна 

централа „Лесово - 3” е в размер 70 400 kWh. Съгласно двустранен протокол от 
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30.06.2009г. и фактура № 0000000035 от 30.06.2009г. количеството електрическа 

енергия, произведено и отдадено в разпределителната мрежа през месец юни от 

вятърна централа „Лесово - 3” е в размер 52 800 kWh. Съгласно двустранен протокол от 

31.07.2009г. и фактура № 0000000038 от 31.07.2009г. количеството електрическа 

енергия, произведено и отдадено в разпределителната мрежа през месец юли от вятърна 

централа „Лесово - 3” е в размер 52 000 kWh. Съгласно двустранен протокол от 

31.08.2009г. и фактура № 0000000042 от 30.11.2009г. количеството електрическа 

енергия, произведено и отдадено в разпределителната мрежа през месец август от 

вятърна централа „Лесово - 3” е в размер 65 600 kWh. Съгласно двустранен протокол от 

30.09.2009г. и фактура № 1000000003 от 30.09.2009г. количеството електрическа 

енергия, произведено и отдадено в разпределителната мрежа през септември от вятърна 

централа „Лесово - 3” е в размер 104 800 kWh. Съгласно двустранен протокол от 

31.10.2009г. и фактура № 1000000008 от 31.10.2009г. количеството електрическа 

енергия, произведено и отдадено в разпределителната мрежа през октомври от вятърна 

централа „Лесово - 3” е в размер 97 600 kWh. Съгласно двустранен протокол от 

30.11.2009г. и фактура № 1000000010 от 30.11.2009г. количеството електрическа 

енергия, произведено и отдадено в разпределителната мрежа през ноември от вятърна 

централа „Лесово - 3” е в размер 55 200 kWh. Съгласно двустранен протокол от 

31.12.2009г. и фактура № 1000000012 от 31.12.2009г. количеството електрическа 

енергия, произведено и отдадено в разпределителната мрежа през декември от вятърна 

централа „Лесово - 3” е в размер 171 200 kWh. 

 

 

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

Електроснабдяване България” АД се установява, че произведеното от вятърна централа 

„Лесово - 3” количество електрическа енергия от 01.04.2009г. до 31.12.2009г. е в размер 

на 790 400 kWh. От представените доказателства се установява размера на 

количеството електрическа енергия, произведено през месеците февруари и март 2009г. 

в размер на 255 296,8 kWh, но не и каква част от това количество е произведено от 

датата на издаване на разрешението за ползване - 17.03.2009 г. до 31.03.2009 г. 

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 ( в този смисъл виж 

Решение № 14894 от 07.12.2010г. на ВАС, Пето отделение по адм. дело № 2577/2010г., 

Приложение № 2) сертификат за произход следва да бъде издаден за заявеното 

количество електрическа енергия, произведено след издаване на разрешение за 

ползване № ДК-07-008/17.03.2009г., за което са представени съответни доказателства, в 

размер на 790 400 kWh. 

 

 

Предвид гореизложеното и в изпълнение на дадените с Решение № 12063 от 

28.09.2011г. на ВАС, Петчленен състав – I отделение по адм. дело № 4549/2011 г. 

задължителни указания и на основание чл. 21, ал. 1, т. 14 от ЗЕ и § 9, ал. 1 във 

връзка с § 10, ал. 3 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗЕВИ 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 
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I. Издава сертификат за произхода на стоката електрическа енергия, 

произведена от възобновяем енергиен източник както следва: 

 

 

Име и данни за производителите Име на ВЕИ и местоположение  

период и количество продадена 

електроенергия, MWh 

2009г. 

1-6 мес. 7-12 мес. 

1 

"Уиндпауърбг" АД, ул. Тодор Икономов № 1-1, 8800 

гр. Сливен, e mail: windpowerbg_inc@yahoo.com, 

БУЛСТАТ/ЕИК 119674665 

Вятърна електроцентрала "Лесово 

3", землище на с. Лесово, общ. 

Елхово, обл. Ямбол 

790,4 

 

 

II. На основание § 9, ал. 1 във връзка с § 10, ал. 3 от Преходните и 

заключителни разпоредби на ЗЕВИ и чл. 13 от НИСПЕЕПВЕИ ДКЕВР допълва 

създадения регистър на издадените сертификати за произход, съответно с 

новоиздадения сертификат и актуализира неговия електронен вариант в интернет 

страницата си както следва: 

 

 

 

 

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   

2009г. 2009г. 

1-6 мес. 7-12 мес. 1-6 мес. 7-12 мес. 

1 

"Уиндпауърбг" АД, ул. Тодор 

Икономов № 1-1, 8800 гр. 

Сливен, e mail: 

windpowerbg_inc@yahoo.com, 

БУЛСТАТ/ЕИК 119674665 

Вятърна електроцентрала 

"Лесово 3", землище на с. 

Лесово, общ. Елхово, обл. 

Ямбол 

0,5 790,4 Е-ЗСП-285 2 

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 14 

(четиринадесет) дневен срок. 

 

 

   

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
  /Ангел Семерджиев/ 

 

                  

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 
                                                                           /Емилия Савева/ 


