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Образец на Заявление по чл. 4, ал. 1 от  Наредба № 7 от 19.07.2017 г. за издаване, прехвърляне и отмяна на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена от високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия


ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО
И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ


ЗАЯВЛЕНИЕ
ЗА ИЗДАВАНЕ И ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СЕРТИФИКАТИ ЗА ПРОИЗХОД НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ, ПРОИЗВЕДЕНА ОТ ВИСОКОЕФЕКТИВНО КОМБИНИРАНО ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ

От .................................................................................................................................................
(фирма на заявителя съгласно съдебната регистрация)
.......................................................................................................................................................
(седалище и адрес на управление)
.......................................................................................................................................................
(пълен и точен адрес за кореспонденция)

ЕИК/Идентификационен № по национална регистрация ......................................................

телефон: .............................. факс: ..............................e-mail ....................................................

представлявано от ......................................................................................................................
                         (имена съгласно документ за самоличност)
ЕГН/ЛНЧ ............................................................, 

*роден/а на ................................... в ...........................................................................................
                               (дд.мм.гггг)                                                               (град, държава)
(*попълва се от лица с представителна власт, които нямат присвоен ЕГН или ЛНЧ)

документ за самоличност № ..............................., изд. на ........................ от .........................,
                                                                                                  (дд.мм.гггг)          (орган по издаване)

в качеството..........................................................


	УВАЖАЕМИ/А ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Местонахождение и наименование на производствената централа: …………………...........
…………………………….………………………………………………………………………..

Период, през който е произведена електрическата енергия:
...........................................................................................................................................................

Моля, на основание чл. 4, ал. 1 от Наредба № 7 от 19.07.2017 г. за издаване, прехвърляне и отмяна на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена от високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия (Наредба № 7 от 19.07.2017 г.), да ми бъдат издадени и да ми бъдат прехвърлени следните сертификати за произход:



1. ОТНОСНО ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТИ ЗА ПРОИЗХОД:

1.1. Моля, на основание чл. 4, ал. 3, т. 3 от Наредба № 7 от 19.07.2017 г., да бъдат взети предвид, като база за ИЗДАВАНЕ на сертификати за произход, нетните количества електрическа енергия, произведени от комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, измерени на изхода на централата, с постигнат показател за висока ефективност в съответствие с наредбата по чл. 162, ал. 3 от ЗЕ, които съгласно чл. 163б, ал. 1 от ЗЕ, са подадени по:
Електропреносната мрежа (ЕПМ): ……………………………………………………….MWh,
                                         (измерени с уред за търговско мерене на ЕСО ЕАД – от двустранен протокол)

Електроразпределителната мрежа (ЕРМ): ………………………………………………MWh,
                                                   (измерени с уред за търговско мерене на ЕРД – от двустранен протокол)

1.2. Въз основа на количествата цитирани в т. 1.1 и на базата на натрупаните дробни остатъци под 1 MWh от предходния период, в който централата е имала произведена високоефективна комбинирана електрическа енергия, моля, на основание чл. 8 от 
Наредба № 7 от 19.07.2017 г., да ми бъдат ИЗДАДЕНИ сертификати относно:
ЕПМ, предназначени за НЕК ЕАД: ………………………………….………-………….. бр.,
ЕРМ, предназначени за ………………………………………………..……...-…………... бр.
                                                            (наименование на крайния снабдител)



2. ОТНОСНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СЕРТИФИКАТИ ЗА ПРОИЗХОД:

2.1. Моля, на основание чл. 10, ал. 1 от Наредба № 7 от 19.07.2017 г., да бъдат ПРЕХВЪРЛЕНИ, като дял от издадените по т. 1.2, следните сертификати за произход:
За НЕК ЕАД: ………………………………………………………………….-……………. бр.,
За  ………………………………………………………………………………-…………… бр.
                           (наименование на крайния снабдител)



3. Опис на приложените към заявлението документи:
3.1. ....................................................................................................................................................
(прибавят се необходимите редове, съгласно броя на документите)

	Задължавам се да представя всички документи, които Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) допълнително ми поиска за издаването на сертификати за произход на електрическа енергия и вписването им в регистъра на сертификатите, в съответствие с нормативната уредба.

	Долуподписаният………………………………………………………………………….
		(трите имена по документ за самоличност)
ДЕКЛАРИРАМ, че предоставената информация е вярна и точна, като за същото количество не са издавани други сертификати за произход.
	Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
	Задължавам се да уведомявам КЕВР в 7-дневен срок от настъпването на промяна в декларираните данни и обстоятелства.


Дата ____________				Подпис ____________________(печат)


ПЪЛНОМОЩНО

	За представител, който да представлява заявителя в отношенията с КЕВР, упълномощавам:
.......................................................................................................................................................
                 (имена съгласно документ за самоличност)

ЕГН/ЛНЧ ............................................................,

*роден/а на ................................... в ...........................................................................................
                               (дд.мм.гггг)                                                               (град, държава) 
(* попълва се от лица с представителна власт, които нямат присвоен ЕГН или ЛНЧ)

документ за самоличност № ..............................., изд. на ........................ от .........................,
                                                                                                  (дд.мм.гггг)          (орган по издаване)

Дата ____________				Подпис ____________________(печат)
(Заявлението се попълва на компютър, пишеща машина или четливо на ръка. Приложенията към заявлението следва да са изготвени или заверени от лице с представителна власт, освен ако не са в оригинал, изготвен от трети лица. Заявлението и приложенията към него се подават на място в деловодството на КЕВР (на хартиен и електронен носител), по пощата/куриер (на хартиен и електронен носител) или сканирани с електронен подпис чрез Единния портал за предоставяне на информация и услуги от КЕВР)


4. Указания за формата и съдържанието на приложените документи:
На основание чл. 4, ал. 4 от Наредба № 7 от 19.07.2017 г., към заявлението задължително се прилагат:
4.1. описание на производствената централа и технологията на производство;
4.2. информация и копия на документи за датата на въвеждане в експлоатация на производствената мощност;
4.3. информация (схеми) за местонахождението на уредите за търговско измерване и на регистриращите контролни уреди;
4.4. данни за произведеното количество електрическа енергия от отделните съоръжения в производствената централа;
4.5. данни, използвани за определяне на количеството електрическа енергия, произведена от високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, и резултатите от оценката на ефективността на инсталациите за това производство, определени по реда на наредбата по чл. 162, ал. 3 от ЗЕ;
4.6. копие от всички фактури, издадени при продажбата на електрическа енергия през периода и копие от двустранно подписани протоколи за търговско мерене;
4.7. копие от месечните фактури, издадени при закупуването на природен газ, както и месечно извлечение от счетоводни справки, включващи количества и калоричност, за всички останали горива през периода;
4.8. документ/сертификат, за осреднената долна работна калоричност на изгаряното гориво от даден вид;
4.9. документ, издаден от Националния институт по метеорология и хидрология за средната температура на атмосферния въздух през периода - за централи, работещи с газообразни горива;
4.10. декларация дали и в каква степен инсталацията е получила инвестиционна подкрепа;
4.11. декларация дали и в каква степен единицата енергия е получила всякакъв друг вид подкрепа от национална схема за подпомагане, както и вида на схемата за подпомагане;
4.12. документ за платена такса;
4.13. друга допълнителна информация, свързана с процеса на производство, по преценка на заявителя или изискана от комисията.

5. Забележки:
5.1. Данните по чл. 4, ал. 4, т. 4 и т. 5 от Наредба № 7 от 19.07.2017 г. производителите представят в обема и формата, по образец утвърден от Комисията, съгласно чл. 4, ал. 5, на хартиен и електронен носител, заверени с подпис на лицето/лицата, което/които представляват заявителя по търговска регистрация.
5.2. Данните по чл. 4, ал. 4, т. 1, т. 2 и т. 3 от Наредба № 7 от 19.07.2017 г. се описват  само при подаване на заявление за издаване на сертификат за произход за първи път.
5.3. При настъпване на промяна в данните и обстоятелствата по чл. 4, ал. 4, т. 1, т. 2 и т. 3 от Наредба № 7 от 19.07.2017 г. производителят е длъжен да уведоми писмено Комисията в 7-дневен срок от нейното настъпване, като приложи и съответните доказателства или посочи публични регистри, в които тези данни и обстоятелства са вписани.
5.4. За всяка новоизградена инсталация, участваща във високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия към заявлението по чл. 4, ал. 1 от Наредба № 7 от 19.07.2017 г. се прилага копие от разрешение за ползване, издадено съгласно Закона за устройство на територията.
5.5. Декларациите по чл. 4, ал. 4, т. 10 и т. 11 от Наредба № 7 от 19.07.2017 г. се прилагат само при подаване на заявление за първи път след 01.01.2017 г. и при промяна на обстоятелствата, в 7-дневен срок се подава нова декларация, съдържаща променените обстоятелства.


