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Р Е Ш Е Н И Е 
№ С-15 

 

от 05.06.2019 г. 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

на закрито заседание, проведено на 05.06.2019 г., като разгледа заявлениe за издаване 

на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена при комбинирано 

производство на електрическа и топлинна енергия, подаденo от „Топлофикация-ВТ“ 

АД и доклад с вх. № Е-Дк-303 от 30.05.2019 г., установи следното: 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от Закона за енергетиката (ЗЕ, обн. ДВ. бр. 107 от 

09.12.2003 г., посл. изм. бр. 41 от 21.05.2019 г.) Комисията за енергийно и водно 

регулиране (КЕВР, Комисията) издава, прехвърля и отменя сертификати на 

производителите на електрическа енергия за произход на стоката „електрическа енергия“, 

произведена при комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия. 

В изпълнение на чл. 163в, ал. 3 от ЗЕ Комисията е приела 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, обн. ДВ, бр. 61 от 28.07.2017 г.), която е в 

сила от 01.08.2017 г. 

Във връзка с подадено заявление с вх. № Е-ЗСК-6 от 15.04.2019 г. от 

„Топлофикация-ВТ“ ЕАД за период на производство от 01.03.2019 г. до 31.03.2019 г. се 

прилагат текстовете на чл. 5, ал. 2 и ал. 3 от Наредба № 7, които са следните: 

„(2) В случаите, когато се установи, че заявлението или приложенията към него 

не отговарят на изискванията на наредбата, на заявителя се изпраща писмено 

съобщение да отстрани в 7-дневен срок допуснатите нередовности. 

(3) В случай че нередовностите не бъдат отстранени в срока по ал. 2, преписката 

се прекратява с решение на комисията.“ 

 

Въз основа на извършеното проучване на данните и документите, съдържащи 

се в заявленията, е установено следното: 

 

„Топлофикация-ВТ“ АД 

 

„Топлофикация-ВТ“ АД със седалище и адрес на управление: Република България, 

област Велико Търново, община Велико Търново, град Велико Търново 5000, ул. „Никола 

Габровски“ № 71А, с ЕИК 104003977, е юридическо лице, което е лицензирано по ЗЕ. 

Дружеството има издадена лицензия за дейността „производство на електрическа и 

топлинна енергия“ № Л-022-02 от 15.11.2000 г., изменена с Решение № И1-Л-022-02 от 

18.09.2006 г. 

Дружеството е представило заявление вх. № Е-ЗСК-6 от 15.04.2019 г., с 

приложения за издаване на сертификат за произход на електрическата енергия, 

произведена от централа за комбинирано производство на електрическа и топлинна 
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енергия на „Топлофикация-ВТ“ АД, през периода от 01.03.2019 г. до 31.03.2019 г., 

отбелязана в заявлението като: 

• ДАННИ ОТНОСНО ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТИ ЗА ПРОИЗХОД:  

– Количества нетна електрическа енергия, произведени от централа с комбинирано 

производство на електрическа и топлинна енергия, измерени на изхода на централата, с 

постигнат показател за висока ефективност в съответствие с наредбата по чл. 162б от ЗЕ, 

които са подадени по съответните мрежи: 

 Електроразпределителната мрежа (ЕРМ): 0,000 MWh; 

– Натрупани дробни остатъци под 1 MWh от предходен период на производство, в 

който централата е имала произведена високоефективна комбинирана електрическа 

енергия по съответните мрежи, както следва: 

 ЕРМ: 2,660 MWh (принципно натрупания дробен остатък от предходен период не 

може да надхвърля 0.999 MWh); 

• Въз основа на количествата посочени в т. 2.1 и на натрупаните дробни остатъци 

под 1 MWh от предходния период, посочени в т. 2.2, моля, на основание чл. 8 от Наредба 

№ 7 от 19.07.2017 г., да ми бъдат ИЗДАДЕНИ сертификати относно: 

 ЕРМ: 2 бр.; 

• ДАННИ ОТНОСНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СЕРТИФИКАТИ ЗА ПРОИЗХОД: 

– Моля, на основание чл. 10, ал. 1 от Наредба № 7 от 19.07.2017 г., да бъдат 

ПРЕХВЪРЛЕНИ, като дял от издадените по т. 2.3, следните сертификати за произход: 

 За „Енерго-Про Продажби“ АД: 2 бр. 

Забележка: От двустранния Протокол за търговско мерене е видно, че 

дружеството няма произведена електрическа енергия през разглеждания период и 

съответно не е имало изкупена такава по преференциална цена на базата на 

ежедневните графици подавани към системата за администриране на пазара. А 

сертификати се издават само за произведената комбинирана електрическа енергия, 

която от изхода на централата е постъпила в електроразпределителната (ЕРМ) и/или 

електропреносната (ЕПМ) мрежа и е била изкупена по преференциална цена като 

електрическа енергия от ВЕКП. В случая функцията, която изпълнява КЕВР чрез 

издаване/прехвърляне на сертификати, е да установи дали тя е била наистина от ВЕКП 

и дали количеството е вярно. Ако има разлика между фактурираните и 

сертифицираните количества, то съответно разликата се възстановява съгласно чл. 9 

от Наредба № 7 от 19.07.2017 г. Записаният в заявлението като дробен остатък от 

предходния период на производство (2,660 MWh) не е този за м. 02/2019 г., а са събрани 

дробните остатъци от м. 07/2018 г. до м. 02/2019 г., което е видно от приложена 

справка към документацията (при това тези дробни остатъци са надлежно отчитани в 

решенията на КЕВР от м. 07/2019 г. насам и съответно изплатени). 

 

След прегледа на представената информация е констатирано следното: 

• Във връзка с изискванията, записани в писмо с изх. № Е-14-00-1 от 06.01.2017 г. 

на КЕВР, дружеството е декларирало в писмо с вх. № Е-14-05-3/29.03.2017 г., че не е 

получавало инвестиционна помощ за изграждането на енергийния обект за 

комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия от национална или 

европейска схема за подпомагане. Също така не е получавало и никакъв друг вид 

подкрепа, предоставяна за единица енергия по национална схема за подпомагане. 

• Общата инсталирана електрическа мощност на съоръженията, произвеждащи 

електрическа енергия по комбиниран начин е 2,8 MWе. 

• През разглеждания период в централата не е била в експлоатация инсталацията 

за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия ДВГ-1, състояща 

се от двигател с вътрешно горене тип W16V 25 SG – производство на WARTSILA Швеция 

– и електрически генератор. Параметрите на инсталацията са: 

– номинална електрическа мощност 2,8 MWе; 

– обща топлинна мощност на топлообменниците 3,1 MWt; 
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– електрическа ефективност 40,1%; 

– топлинна ефективност 41,1%; 

– обща ефективност 81,2%. 

• Има произведена само некомбинирана топлинна енергия, с носител водна пара, 

от промишлен парен котел (Qппк) в размер на 3805,000 MWh, но в случая това не е от 

значение за издаване на сертификати, тъй като за комбинирана топлинна енергия се счита 

само тази от котел-утилизатора (Qку) на ДВГ и то при положение, че двигателят е 

произвел едновременно с топлинната и електрическа енергия. 

 

Във връзка с несъответстващите на Наредба № 7 претенции, изявени в заявлението 

на дружеството, е изпратено писмо с изх. № Е-14-05-7 от 19.04.2019 г. от КЕВР, в което 

съгласно чл. 5, ал. 2 от Наредба № 7 е поискано от дружеството да даде в 7-дневен срок 

обяснение защо в заявлението им се съдържа искане за вече отчетени дробни остатъци, 

видно от таблиците озаглавени „Издаване на сертификати“ в решенията на КЕВР с 

номера: № С-10/13.09.2018 г.; № С-12/01.10.2018 г.; № С-14/30.10.2018 г.;  

№ С-16/27.11.2018 г.; № С-1/03.01.2019 г.; № С-3/31.01.2019 г.; № С-6/28.02.2019 г.;  

№ С-8/28.03.2019 г. Отговор на това писмо не е получен в КЕВР не само в дадения  

7-дневен срок, но и до настоящия момент (повече от месец). 

 

Изводи: 

• През разглеждания период от 01.03.2019 г. до 31.03.2019 г. няма произведена 

електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство на 

електрическа и топлинна енергия и съответно такава не е подавана по 

електроразпределителната мрежа; 

• Дробните остатъци от месец юли 2018 г. до месец февруари 2019 г., върху която 

сума дружеството е заявило да му бъдат издадени 2 бр. сертификата за разглеждания 

период, са вече отчетени в решения на КЕВР с номера: № С-10/13.09.2018 г.;  

№ С-12/01.10.2018 г.; № С-14/30.10.2018 г.; № С-16/27.11.2018 г.; № С-1/03.01.2019 г.;  

№ С-3/31.01.2019 г.; № С-6/28.02.2019 г.; № С-8/28.03.2019 г. 

• Няма отговор в зададения 7-дневен срок от КЕВР, съгласно чл. 5, ал. 2 от Наредба 

№ 7, поради каква причина се иска от дружеството издаване на сертификати, броят на 

които се основава на вече отчетени дробни остатъци. 

 

Въз основа на горното работната група предлага на „Топлофикация-ВТ“ АД, 

гр. Велико Търново за централа „Топлофикация-ВТ“ АД, да бъде прекратена 

преписката за издаване на 2 бр. сертификата относно периода на производство от 

01.03.2019 г. до 31.03.2019 г. на основание чл. 5, ал. 3 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. 
 

 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 62, ал. 2 от Административно-

процесуалния кодекс, във връзка с чл. 13, ал. 8 от Закона за енергетиката 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 
Р Е Ш И: 

 

I. Прекратява преписката за издаване на 2 бр. сертификата по Заявление с вх.  

№ Е-ЗСК-6 от 15.04.2019 г. на „Топлофикация-ВТ“ АД на основание чл. 5, ал. 3 от 

Наредба № 7 от 19.07.2017 г. за издаване, прехвърляне и отмяна на сертификати за 
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произход на електрическа енергия, произведена от високоефективно комбинирано 

производство на електрическа и топлинна енергия 

II. Информацията да бъде публикувана на електронната страница на 

Комисията и „Топлофикация-ВТ“ АД да бъде уведомено за взетото решение. 

 

 

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд София-град в 

14-дневен срок. 

 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

        ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ 

    

   ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 
 

                 РОСИЦА ТОТКОВА 


