ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
София – 1000, бул.”Княз Дондуков “ № 8 - 10, тел. 988 87 30, факс 988 87 82

РЕШЕНИЕ
№ С – 11
от 27.12.2010 г.
ДКЕВР на закрито заседание, проведено на 27.12.2010 г., след преглед на
приложените документи по преписките, образувани в изпълнение на издадена
заповед от председателя на ДКЕВР № З – Е – 172/08.11.2010г.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 с вх. № Е-Дк495/22.12.2010г., 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), Комисията издаде решение № С09/18.08.2010г., с което остави без разглеждане като недопустими заявленията за издаване
на сертификати за произход, подадените след законоустановения преклузивен срок по чл.
4, ал. 1 от Наредбата за издаване на сертификати за произход на електрическа енергия,
произведена от възобновяеми енергийни източници. Заявителите „ВЕЦ Своге” АД
(правоприемник на преобразувалото се „ВЕЦ Своге” ООД), „Дисиб” ООД и „Аргос” ООД
подадоха жалби срещу точка IV от решение № С-09/18.08.2010г. по реда на чл. 197 от
АПК, по които жалби бяха образувани административни дела № 11147/2010г.,
№ 12052/2010г. и № 12053/2010г. пред Върховен административен съд. По образуваните
съдебни производства ВАС-Пето отделение се произнесе с определения № 11215 от
01.10.2010г., № 11423 от 06.10.2010г. и № 11540 от 07.10.2010г., с които отмени
административния акт в обжалваната му част и върна административната преписка на
ДКЕВР със задължителни указания за разглеждане на заявленията на „ВЕЦ Своге” АД
(правоприемник на преобразувалото се „ВЕЦ Своге” ООД), „Дисиб” ООД и „Аргос” ООД
по същество. Основният аргумент на съда се състои в посочване липсата на изрично
предвидено в Наредбата правомощие на административния орган да откаже да се
произнася по искания, подадени след срока. Горепосочените определения са обжалвани с
частни жалби от страна на Комисията, но те са оставени без разглеждане като процесуално
недопустими, тъй като съгласно чл. 200, ал. 2 от АПК определенията, постановени по реда
на производството по Раздел IV, Глава десета от АПК могат да се обжалват само от
страните, участващи в административното производство, но не и от ДКЕВР, който има
качеството на решаващ орган.
С оглед дадените от съда задължителни указания за произнасяне по същество е
сформирана със заповед № З – Е – 172/08.11.2010г. на председателя на ДКЕВР работната
група, която да проучи данните и документите, съдържащи се в заявленията и
приложенията към тях за установяване на съответствието им с изискванията на
разпоредбите на чл. 4, ал. 2 и 3 от Наредбата. Вследствие извършената проверка на
представените документи не бяха установени непълноти и нередности в заявленията.
„ВЕЦ Своге” АД (правоприемник на преобразувалото се „ВЕЦ Своге” ООД),
„Дисиб” ООД и „Аргос” ООД, възползвайки се от правната възможност, дадена с
преходната разпоредба в параграф 5 от Постановление № 246 от 21 октомври 2010г. за
изменение и допълнение на Наредбата за издаване на сертификати за произход на
електрическа енергия, произведена от възобновяеми енергийни източници, подадоха

отново заявления за издаване на сертификат за произход. Последните се явяват
недопустими на основание чл. 27, ал. 2 от АПК, а именно налице е висящо
административно производство със същия предмет, пред същия орган и с участието на
същата страна. Произнасяйки се по първите заявление съобразно дадените задължителни
указания на съда, Комисията следва да издаде искания административен акт и произнасяне
по подадените на основание параграф 5 от Постановление № 246 заявления е недопустимо.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 14 и чл. 25, ал. 1, т. 2 от
ЗЕ във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗВАЕИБ и чл. 13 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 сертификати на производителите на електрическа енергия за
произхода на стоката електрическа енергия, произведена от възобновяеми енергийни
източници както следва:
1. сертификати за произход за периода от 01.01.2010г. – 30.06.2010г.:
Приложение № 1

Име и данни за производителите

1

2

”ВЕЦ Своге” АД, бул. Христофор Колумб №
41, Порше център, гр. София, e mail:
office@vezsvoghe.com, БУЛСТАТ/ЕИК
201307919
”ВЕЦ Своге” АД, бул. Христофор Колумб №
41, Порше център, гр. София, e mail:
office@vezsvoghe.com, БУЛСТАТ/ЕИК
201307919

3

"Дисиб" ООД, ул. Славянска № 2, гр. София,
e mail: disib.ltd@gmail.com, БУЛСТАТ/ЕИК
101681887

4

"Дисиб" ООД (Правоприемник на "Синик"
ООД), ул. Славянска № 2, гр. София, e mail:
disib.ltd@gmail.com, БУЛСТАТ/ЕИК
101681887

5

6

"Аргос" ООД, ул. "Великокняжевска" № 61,
гр. Сливен, e mail: argosltd_bg@yahoo.com,
БУЛСТАТ/ЕИК 119100396
"Аргос" ООД, ул. "Великокняжевска" № 61,
гр. Сливен, e mail: argosltd_bg@yahoo.com,
БУЛСТАТ/ЕИК 119100396

Име на ВЕИ и местоположение

период и
количество
продадена
електроенергия,
MWh
2010г.
1-6 мес.

ВЕЦ „Лакатник”, землища на с.
Лакатник и с. Миланово, общ.
Своге, обл. София.

9 372,531

ВЕЦ "Свражен", землище на с.
Миланово, общ. Своге, обл. Своге

10 736,482

Вятърна електроцентрала
„Раковски”, с. Раковски и
"Раковски 2", с. Хаджи Димитър,
общ.Каварна, обл. Добрич
Вятърна електроцентрала "СелцеСевер", "Селце-Север 2", "СелцеСевер 3", с. Селце, "Божурец", с.
Божурец и Каварна Север, гр.
Каварна, общ. Каварна,
обл. Добрич
Вятърна електроцентрала с. Селце,
землище на с. Селце, общ. Каварна,
обл. Добрич
Вятърна електроцентрала с. Селце
2, землище на с. Селце, общ.
Каварна, обл. Добрич

4 353,4

8 353,44

636,360

932,580

2

II. На основание чл. 13 от Наредбата и чл. 25, ал. 1, т. 2 от ЗЕ ДКЕВР допълва създадения регистър на издадените сертификати
за произход, съответно с новоиздадените сертификати, описани в т. I от диспозитива и актуализира неговия електронен вариант в
интернет страницата си – Приложение № 2;
Приложение № 2

Име и данни за производителите

1

2

3

4

5

6

”ВЕЦ Своге” AД, бул. Христофор Колумб №
41, Порше център, гр. София, e mail:
office@vezsvoghe.com, БУЛСТАТ/ЕИК
201307919
”ВЕЦ Своге” AД, бул. Христофор Колумб №
41, Порше център, гр. София, e mail:
office@vezsvoghe.com, БУЛСТАТ/ЕИК
201307919
"Дисиб" ООД, ул. Славянска № 2, гр. София, e
mail: disib.ltd@gmail.com, БУЛСТАТ/ЕИК
101681887

Име на ВЕИ и местоположение

обща
инсталирана
мощност,
MW

период и количество
продадена
електроенергия, MWh
2010г.
1-6 мес.

уникален
номер

номер на
сертификатa и
периода от времето,
за който се издава
2010г.
1-6 мес.

ВЕЦ „Лакатник”, землища на с. Лакатник и
с. Миланово, общ. Своге, обл. София.

3,025

9 372,531

Е-12-00-282
Е-ЗСП-164

4

ВЕЦ "Свражен", землище на с. Миланово,
общ. Своге, обл. Своге

3,5

10 736,482

Е-ЗСП-165

3

5,1

4 353,4

Е-ЗСП-123

5

11,4

8 353,44

Е-ЗСП-126

5

1,2

636,360

Е-ЗСП-132

5

1,3

932,580

Е-ЗСП-133

5

Вятърна електроцентрала „Раковски”, с.
Раковски и "Раковски 2", с. Хаджи
Димитър, общ.Каварна, обл. Добрич
Вятърна електроцентрала "Селце-Север",
"Дисиб" ООД (Правоприемник на "Синик"
"Селце-Север 2", "Селце-Север 3", с. Селце,
ООД), ул. Славянска № 2, гр. София, e mail:
"Божурец", с. Божурец и Каварна Север, гр.
disib.ltd@gmail.com, БУЛСТАТ/ЕИК 101681887
Каварна, общ. Каварна, обл. Добрич
"Аргос" ООД, ул. "Великокняжевска" № 61, гр.
Вятърна електроцентрала с. Селце, землище
Сливен, e mail: argosltd_bg@yahoo.com,
на с. Селце, общ. Каварна, обл. Добрич
БУЛСТАТ/ЕИК 119100396
"Аргос" ООД, ул. "Великокняжевска" № 61, гр. Вятърна електроцентрала с. Селце 2,
Сливен, e mail: argosltd_bg@yahoo.com,
землище на с. Селце, общ. Каварна,
БУЛСТАТ/ЕИК 119100396
обл. Добрич

Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 14 (четиринадесет) дневен срок.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Ангел Семерджиев/
ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
/Васил Лозанов/

