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П Р О Т О К О Л 
 

№ 119 

 
София, 17.06.2021 година 

 

 

Днес, 17.06.2021 г. от 10:01 ч. се проведе закрито заседание на Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) в пълен състав, ръководено от 

председателя доц. д-р Иван Н. Иванов.  

 

 На заседанието присъстваха членовете на Комисията Георги Добрев, Ремзи Осман, 

Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова, Димитър 

Кочков, Пенка Трендафилова и главният секретар Росица Тоткова (без право на глас).  

  

 На заседанието присъстваха Ю. Митев – директор на дирекция „Обща 

администрация“, Б. Балабанов – началник на отдел „Контрол и решаване на спорове в  

електроенергетиката и топлоенергетиката“, И. Александров – началник на отдел „Цени и 

лицензии: електропроизводство, ВКП на електрическа и топлинна енергия“ и експерти на 

КЕВР. 

 

Председателят установи, че няма възражения по проекта за дневен ред и няма 

други предложения, както и няма правни пречки за провеждане на заседанието, което 

протече при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Доклад № Е-Дк-584 от 14.06.2021 г. и проект на решение относно издаване на 

електронни сертификати за произход на електрическа енергия, произведена от 

комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, през периода от 

1.05.2021 г. до  31.05.2021 г. от 27  бр. дружества. 

Работна група: Пламен Младеновски, Ивайло Александров,  

Дориан Дянков, Христина Петрова 

 

2. Доклад с вх. № Е-Дк-582 от 11.06.2021 г. относно извънредна проверка на 

„Електроразпределение Север“ АД по изпълнение условията на лицензия за извършване 

на дейността „разпределение на електрическа енергия“, разпоредена със Заповед № З-Е-

25/11.02.2021 г. на председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране. 

Работна група: Тодор Матев, Тонко Тонков, Петър Друмев, Георги Паунов, 

Даниела Митрова, Мария Ценкова 

 

3. Доклад с вх. № Е-Дк-583 от 11.06.2021 г. относно извънредна проверка на „ЧЕЗ 

Разпределение България“ АД по изпълнение условията на лицензия за извършване на 
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дейността „разпределение на електрическа енергия“, разпоредена със Заповед № З-Е-

26/11.02.2021 г. на председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране. 

Работна група по Заповед: Тодор Матев, Тонко Тонков, Петър Друмев,  

Георги Паунов, Даниела Митрова, Мария Ценкова 

 

4. Доклад с вх. № Е-Дк-573 от 11.06.2021 г. относно откриване на процедура за 

установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от 

„ЕНЕКОД“ АД. 

Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова,  

Анжела Димитрова, Петя Андонова, Теодора Бельова 

 

5. Доклад с вх. № Е-Дк-575 от 11.06.2021 г. относно откриване на процедура за 

установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от 

„ВИДАХИМ“ АД. 

Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова,  

Анжела Димитрова, Петя Георгиева, Теодора Бельова 

 

6. Доклад с вх. № В-Дк-211 от 11.06.2021 г. относно откриване на процедура за 

установяване на публично държавно вземане от такса „В и К регулиране“ и лихви за 

просрочие, дължими от „В И К - БАТАК“ ЕООД. 

Докладват: Юлиян Митев, Ивайло Касчиев, Елена Маринова,  

Анжела Димитрова, Ани Гюрова, Теодора Бельова 

 

7. Доклад с вх. № В-Дк-212 от 11.06.2021 г. относно откриване на процедура за 

установяване на публично държавно вземане от такса „В и К регулиране“ и лихви за 

просрочие, дължими от „УВЕКС“ ЕООД. 

Докладват: Юлиян Митев, Ивайло Касчиев, Елена Маринова,  

Анжела Димитрова, Ани Гюрова, Теодора Бельова 
 

 
 

По т.1. Комисията, като разгледа заявления за издаване на сертификати за 

произход на електрическа енергия, произведена при комбинирано производство на 

електрическа и топлинна енергия, подадени от: „МБАЛ – Търговище“ АД; „Юлико-

Евротрейд” ЕООД; „Димитър Маджаров-2” ЕООД; „Овердрайв” АД; 

„Топлофикация-Разград” АД; „Топлофикация-ВТ” АД; „Белла България“ АД; ЧЗП 

„Румяна Величкова; „Оранжерии Гимел“ АД – 500 дка; „Оранжерии Гимел“ АД – 

200 дка; „Оранжерии – Петров дол“ ООД; „Инертстрой-Калето“ АД; 

„Топлофикация-Враца” EАД – ТЕЦ „Градска“; „Топлофикация-Враца” EАД – ОЦ 

„Младост“; „Топлофикация-Бургас” ЕАД; „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД; 

„Топлофикация Петрич“ ЕАД; „Когрийн“ ООД; „Топлофикация-Перник” АД; 

„Топлофикация-Плевен” ЕАД; „Топлофикация София” ЕАД – ТЕЦ „София“; 

„Топлофикация София” ЕАД – ТЕЦ „София-изток“; „Брикел” ЕАД; 

„Топлофикация-Сливен” ЕАД; „Топлофикация Русе” ЕАД; „Солвей Соди” АД; 

„ТЕЦ – Бобов дол“ ЕАД и доклад с вх. № Е-Дк-584 от 14.06.2021 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. и доп. ДВ бр. 21 от 12.03.2021 г., в сила от 12.03.2021 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 
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електрическа енергия, произведена от високоефективно комбинирано производство на 

електрическа и топлинна енергия (Наредба № 7 от 19.07.2017 г., обн. ДВ, бр. 61 от 

28.07.2017 г.), която е в сила от 01.08.2017 г.  

На основание чл. 162б от ЗЕ, с наредбата на министъра на енергетиката – Наредба 

№ РД-16-267 от 19.03.2008 г. за определяне на количеството електрическа енергия, 

произведена от комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия (Наредба 

№ РД-16-267, обн., ДВ, бр. 37 от 08.04.2008 г., изм. и доп. ДВ., бр. 67 от 07.10.2013 г.), е 

указан начинът за определяне на количеството електрическа енергия, произведена от 

комбинирано производство в зависимост от вида на технологичния цикъл, изискванията 

към техническите средства за измерване и регистриране на електрическата енергия от 

комбинирано производство и критериите за определяне на комбинираното производство 

като високоефективно.,  

Наредба № РД-16-267 се прилага за инсталации за комбинирано производство на 

топлинна и електрическа енергия, като в чл. 2 са посочени следните видове в отделни 

точки: т. 1 – кондензационна турбина с регулируем/и пароотбор/и; т. 2 – парна турбина с 

противоналягане; т. 3 – газова турбина с котел-утилизатор; т. 4 – двигател с вътрешно 

горене (ДВГ) с утилизатор; т. 5 – комбиниран парогазов цикъл; т. 6 – микротурбини, 

стирлингови двигатели, горивни клетки, парни машини, органични цикли на Ренкин, 

както и комбинации от изброените по-горе системи. Съгласно чл. 4, ал. 1 от Наредба № 

РД-16-267 брутното количество комбинирана електрическа енергия, произведена от 

инсталации по чл. 2, се приема равно на брутното производство на електрическа енергия 

от инсталацията, когато отчетената обща енергийна ефективност на използване на 

горивото е равна или по-голяма от: 75% за инсталациите, цитирани в чл. 2, т. 2, т. 3, т. 4 и 

т. 6; 80% за инсталациите, цитирани в чл. 2, т. 1 и т. 5. В чл. 14, ал. 1 на същата наредба е 

определено, че комбинираното производство на топлинна и електрическа енергия е 

високоефективно, когато води до годишно спестяване на гориво не по-малко от 10% от 

горивото, необходимо за производството на същото количество топлинна и електрическа 

енергия поотделно, като в ал. 2 на този член, за инсталации с единична електрическа 

мощност до 1 MW, критерият за високоефективно производство е, когато има наличие на 

спестено гориво, спрямо горивото необходимо за производството на същото количество 

топлинна и електрическа енергия поотделно, без изискване към количеството (процента) 

на спестеното гориво. Изчисляването на режимните фактори за оценка на ефективността 

на инсталациите се извършва при измерване на брутните количества електрическа 

енергия на шините на електрическите генератори към всяка инсталация поотделно, 

съгласно чл. 17, ал. 1 т. 1 във връзка с чл. 4 от Наредба № РД-16-267. 

Съгласно чл. 163б от ЗЕ сертификатът за произход е електронен документ, който 

се издава за 1 MWh електрическа енергия на производител за нетното производство на 

електрическа енергия, измерено на изхода на централата и подадено към съответната 

електрическа мрежа, при спазване на изискванията за точност, надеждност и 

невъзможност за подправяне. 

Сертификатът съдържа: 

1. наименованието, местоположението, вида и общата инсталирана мощност на 

централата; 

2. началната и крайната дата на периода, в който е произведена електрическата 

енергия; 

3. долната топлина на изгаряне на горивото, използвано за производството на 

електрическата енергия; 

4. количеството на топлинната енергия, произведена едновременно с 

електрическата енергия, както и количеството на потребената топлинна енергия; 

5. количеството на електрическата енергия, произведена при високоефективно 

комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, определено съгласно 

наредбата по чл. 162б; 

6. спестяванията на първична енергия, изчислени съгласно наредбата по чл. 162б; 
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7. номиналната ефективност на енергийния обект за комбинирано производство на 

електрическа и топлинна енергия; 

8. получената инвестиционна помощ за изграждането на енергийния обект за 

комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия от национална или 

европейска схема за подпомагане; 

9. всякакъв друг вид подкрепа, предоставена за единица енергия по национална 

схема за подпомагане; 

10. вида на националната схема за подпомагане; 

11. датата, на която всяка от инсталациите на енергийния обект е въведена в 

експлоатация; 

12. датата и държавата на издаване; 

13. уникален идентификационен номер. 

Прехвърлянето на сертификатите се извършва на основание чл. 163б, ал. 5 и ал. 

6 от ЗЕ, като по отношение на централите с инсталирана електрическа мощност по-малка 

от 1 MW е записано (в ал. 5), че за изкупената електрическа енергия по чл. 162 

производителите заявяват издаване на месечни сертификати за произход и ги прехвърлят 

на обществения доставчик, съответно крайните снабдители, а по отношение на централите 

с инсталирана електрическа мощност от 1 MW и над 1 MW е записано (в ал. 6), че за 

произведената електрическа енергия по чл. 162а производителите заявяват издаване на 

месечни сертификати за произход и ги прехвърлят на Фонд „Сигурност на 

електроенергийната система“ (ФСЕС). 

За всяка единица произведена електрическа енергия от високоефективно 

комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия може да се издава само 

един сертификат за произход, който е със срок на валидност 12 месеца от производството 

на съответната единица енергия. 

Сертификатът за произход се издава по искане на производителя на електрическата 

енергия, произведена от високоефективно комбинирано производство на електрическа и 

топлинна енергия, и се използва от производителя, за да докаже, че електрическата 

енергия е произведена от високоефективно комбинирано производство на електрическа и 

топлинна енергия. 

КЕВР издава на дружествата и/или централите месечни сертификати за произход 

относно цялото произведено количество електрическа енергия от високоефективно 

комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия. 

На основание чл. 12 от Наредба № 7 от 19.07.2017 г. КЕВР може да издаде  брой 

сертификати за произход за количество електрическа енергия, различно от заявеното от 

производителя, ако са налице достатъчно данни за неговото определяне от комисията, при 

спазване изискванията на действащото законодателство. 

Следва да се има предвид, че от 1.01.2016 г. е в сила Делегиран Регламент (ЕС) 

2015/2402 от 12.10.2015 г. (Регламента), с който се преразглеждат хармонизираните 

референтни стойности на к.п.д. при разделно производство на електрическа и топлинна 

енергия, в изпълнение на Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент и на Съвета и 

се отменя Решението за изпълнение 2011/877/ЕС на Европейската комисията. Във връзка с 

горното вече не са валидни цифровите параметри на референтните стойности, съдържащи 

се в Приложение № 3 на Наредба № РД-16-267, тъй като те са въведени с отмененото 

Решение за изпълнение 2011/877/ЕС на Европейската Комисия. 

Във връзка с измененията, наложени от Регламента, справка за средната 

температура през разглеждания период на външния въздух за района на местонахождение 

на съответната централа, се прилага само от централите, използващи газообразни горива, 

тъй като единствено при тях се изисква да се извършва корекция спрямо климатичните 

условия. Тази справка е определена с официална справка от Националния институт по 

метереология и хидрология (НИМХ), във връзка с изискванията, записани в Приложение 

№ 3 към чл. 16 на Наредба № РД-16-267. Справката може да бъде издадена от най-близкия 

клон на НИМХ до централата и за най-близкия до нея район, за който НИМХ е правила 
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такива измервания. 

Съгласно чл. 4, ал. 5 от Наредба № 7 от 19.07.2017 г. заявителите представят 

справка за съответния период по утвърден от Комисията образец. С Протокол № 141 от 

27.06.2016 г. на КЕВР са приети актуализирани електронни справки по чл. 4, ал. 5 от 

Наредба № 7 от 19.07.2017 г. Те са публикувани на интернет страницата на Комисията в 

раздел „Документи“, които следва да бъдат използвани, във връзка с подаването на 

заявления за месечните сертификати относно произведените количества електрическа 

енергия. На основание чл. 25, ал. 1, т. 2 от ЗЕ КЕВР има задължение да създаде, поддържа 

и публикува на своята интернет страница регистър на сертификатите за произход. 

Вписванията в регистъра се извършват въз основа на решенията на Комисията. 

Следва да се има предвид, че от 2.02.2021 г. са в сила измененията в чл. 162а от ЗЕ 

(по силата на. изм. и доп. ДВ бр. 9 от 2.02.2021 г.), съгласно които Фонд „Сигурност на 

електроенергийната система“ (ФСЕС) компенсира с премия производители с обекти с 

обща електрическа инсталирана мощност 500 kW и над 500 kW за цялото количество 

електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство на топлинна и 

електрическа енергия, регистрирано с месечен сертификат за произход, с изключение на 

количеството електрическа енергия, необходимо за осигуряване експлоатационната 

надеждност на основните съоръжения, произведено над количеството електрическа 

енергия от комбинирано производство и количествата, които производителят ползва за 

собствени нужди и за собствено потребление по смисъла на чл. 119, ал. 1 или с които 

участва на пазара на балансираща енергия, или която е потребявана от небитови клиенти, 

които не са на бюджетна издръжка, и които производителят с преобладаващ топлинен 

товар за стопански нужди снабдява с топлинна енергия. За останалите производители – с 

обща електрическа инсталирана мощност под 500 kW – се запазва същият ред на 

изкупуване (както преди 2.02.2021 г.), който е регламентиран  в чл. 162, ал. 1 на ЗЕ. И в 

двата случая – на изкупуване и компенсиране – това става до размера на количествата, 

определени с решение на комисията за определяне на преференциална цена. 

Изключението от тези правила е записано в §27, ал. 1 от Преходните и заключителни 

разпоредби (ПЗР) на Закона за изменение и допълнение на закона за енергетиката 

(ЗИДЗЕ), който обхваща преходния период от 2.02.2021 г. до 30.06.2021 г. и се отнася за 

обектите с инсталирана електрическа мощност от 500 kW до 1 MW. Той разпорежда за тях 

да продължи да се изкупува във визирания период произведената електрическа енергия от 

ВЕКП по реда на чл. 162, ал. 1 от ЗЕ и от 1.07.2021 г. да се премине към изкупуване по 

реда на чл. 162а от ЗЕ. В конкретния случай това изключение касае само едно дружество – 

„Димитър Маджаров-2“ ЕООД, което има инсталирана електрическа мощност 835 kW. 

За изпълнение на задълженията на КЕВР, произтичащи от нормативната уредба и 

във връзка с подадените от производителите заявления за издаване на сертификати за 

произход на електрическата енергия в съответствие с Правилник за дейността на 

Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, със Заповед № 

З-Е-94 от 20.05.2019 г. на Председателя на КЕВР, е сформирана работна група, която да 

проучва данните и документите, съдържащи се в заявленията и приложенията към тях за 

установяване на съответствието им с правните и техническите критерии за издаване на 

сертификатите. 

С настоящия доклад се разглеждат заявления, обхващащи периода от 1.05.2021 г. 

до 31.05.2021 г. и отговарящи на изискванията за издаване на сертификат за произход на 

електрическата енергия, произведена от инсталации за комбинирано производство на 

електрическа и топлинна енергия, подадени в КЕВР на основание чл. 4, ал. 1 от Наредба 

№ 7 от 19.07.2017 г., разделени според двата основни вида на справките по чл. 4, ал. 5 от 

същата наредба, отнасящи се за: 1) двигатели с вътрешно горене (ДВГ) или с газови 

турбини (ГТ); 2) турбогенератори (ТГ) или комбинирани парогазови цикли (КПГЦ). 

Цитираните разпоредби в ЗЕ, влизащи в сила за произведената електрическа енергия след 

01.07.2017 г., налагат да има  ново разделение по отношение на това на кои 

производители, количествата електрическа енергия от високоефективно комбинирано 



 6 

производство (ВЕКП), е определено (от решението на комисията за определяне на 

преференциални цени) да бъде изкупувана от общественият доставчик (ОД) и/или 

крайните снабдители (КС), съгласно реда по чл. 162, ал. 1 от ЗЕ, и съответно  кои 

производители да бъдат компенсирани от Фонд „Сигурност на електроенергийната 

система“, съгласно реда по чл. 162а. от ЗЕ. 

Следва да се има предвид изискването на Фонд „Сигурност на електроенергийната 

система“ за по-ранно издаване на сертификатите – не по-късно от 20-о число на месеца, 

съгласно чл. 36и, ал. 4 от ЗЕ, – за да може дружествата и/или централите с инсталирана 

мощност 500 kW и над 500 kW да си получат навреме компенсациите (в края на месеца 

след производството). Поради сравнително малкия брой централи, оставащи за 

изкупуване по преференциални цени на тяхната електрическа енергия от ВЕКП от 

обществения доставчик и/или крайните снабдители (с инсталирана мощност под 500 MW, 

съгласно чл. 162, ал. 1 от ЗЕ), се оказва удачно всички централи да се разглеждат в един 

доклад. За разглеждания период те са следните дружества и/или централи: 

 

• С ИЗКУПУВАНЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 162, АЛ. 1 ОТ ЗЕ: 

1. „МБАЛ – Търговище“ АД; 

2. „Юлико-Евротрейд” ЕООД; 

3. „Димитър Маджаров-2” ЕООД; 

4. „Овердрайв” АД; 

 

• С КОМПЕНСИРАНЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 162а ОТ ЗЕ: 

5. „Топлофикация-Разград” АД; 

6. „Топлофикация-ВТ” АД; 

7. „Белла България“ АД; 

8. ЧЗП „Румяна Величкова; 

9. „Оранжерии Гимел“ АД – 500 дка; 

10. „Оранжерии Гимел“ АД – 200 дка; 

11. „Оранжерии-Петров дол“ ООД; 

12. „Инертстрой-Калето“ АД; 

13. „Топлофикация-Враца” EАД – ТЕЦ „Градска“; 

14. „Топлофикация-Враца” EАД – ОЦ „Младост“; 

15. „Топлофикация-Бургас” ЕАД; 

16. „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД; 

17. „Топлофикация Петрич“ ЕАД; 

18. „Когрийн“ ООД; 

19. „Топлофикация-Перник” АД; 

20. „Топлофикация-Плевен” ЕАД; 

21. „Топлофикация София” ЕАД – ТЕЦ „София“; 

22. „Топлофикация София” ЕАД – ТЕЦ „София-изток“; 

23. „Брикел” ЕАД; 

24. „Топлофикация-Сливен” ЕАД; 

25. „Топлофикация Русе” ЕАД; 

26. „Солвей Соди” АД; 

27. „ТЕЦ – Бобов дол“ ЕАД; 
 

С оглед изпълнение на задължения във връзка с измененията в ЗЕ, влезли в сила на 

30.12.2016 г., е изпратено циркулярно писмо до всички дружества с изх. № Е-14-00-1 от 

06.01.2017 г. на КЕВР, в което е дадено указание да бъде постоянно представяна 

информация в декларативна форма относно схемите за подпомагане, съгласно 

изброяването им в закона (чл. 163б, ал. 2, т.8, т.9 и т.10 от ЗЕ). В него изрично е указано, 

че при подаване на всяко следващо заявление за издаване на сертификат за произход на 

електрическа енергия по комбиниран начин, ведно с изискуемите документи по чл. 4 от 
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Наредба № 7 от 19.07.2017 г., следва да се подава и актуализирана за съответния месец 

информация за схемите на подпомагане или липсата на такива, съгласно изискванията на 

закона. 

След месец октомври 2020 г. регистрите на издадените сертификати се публикуват  

на електронната страница на КЕВР в обобщен файл на Excel, който съдържа в себе си 

всички месечни регистри и освен това има таблица, която изтегля няколко важни 

параметъра за всяко дружество, като ги изчислява и обобщава на годишна база. За 2021 г. 

този файл се публикува с наименование „Обобщен файл на всички регистри относно 

издадените и прехвърлени електронни сертификати през 2021 г.“, като ежемесечно се 

обновява с попълнените данни на регистъра за съответния месец. Обобщената таблица 

изисква дружествата и/или централите да са подредени по един и същи начин в месечните 

регистри през цялата година. Поради тази причина се наложи още в регистъра за месец 

януари 2021 г. да бъдат преподрени централите на такива с инсталирана електрическа 

мощност до 500 kW и на такива от 500 kW и над 500 kW. Това се прави с оглед 

изменението и допълнението на ЗЕ публикувано в ДВ бр. 9 от 2.02.2021 г., в сила от 

2.02.2021 г. То засяга само едно дружество – „Димитър Маджаров-2” ЕООД, което е с 

инсталирана електрическа мощност 835 kW – т.е. в границите между 500 kW и 1 MW. За 

него изрично се отбелязва в месечните регистри, че до 30.06.2021 г издадените 

сертификати се прехвърлят на крайния снабдител на основание чл. 163б, ал. 5 от ЗЕ, тъй 

като дотогава произведената нетна електрическа енергия от ВЕКП се изкупува по реда на 

чл. 162 от ЗЕ съгл. §27, ал. 1 от ПЗР на ЗИДЗЕ от 2.02.2021 г. 

Въз основа на извършеното проучване на данните и документите, съдържащи 

се в заявленията, е установено следното: 

 

С ИЗКУПУВАНЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 162, АЛ. 1 ОТ ЗЕ: 

 

1. „МБАЛ – Търговище“ АД 

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ТЪРГОВИЩЕ“ АД 

(„МБАЛ – Търговище“ АД), със седалище и адрес на управление: Република България, 

област Търговище, община Търговище, гр. Търговище 7700, кв. „Запад“, с ЕИК 

125501290, е юридическо лице, което не е лицензирано по ЗЕ. Дружеството обаче се явява 

производител на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин по смисъла на 

§1, т. 46 от Допълнителните разпоредби на ЗЕ. 

Дружеството е представило заявление вх. № Е-ЗСК-3 от 7.06.2021 г., с 

приложения за издаване на сертификати за произход на електрическата енергия, 

произведена от централа за комбинирано производство на електрическа и топлинна 

енергия ТЕЦ „МБАЛ – Търговище“, гр. Търговище, за периода от 01.05.2021 г. до 

31.05.2021 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): 11,470 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: 0,521 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: 11 бр.; 

▪ ОБЩО: 11 бр.; 
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• ДАННИ ОТНОСНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СЕРТИФИКАТИ ЗА ПРОИЗХОД: 

– Моля, на основание чл. 163б, ал. 5 и ал. 6 от ЗЕ, да бъдат ПРЕХВЪРЛЕНИ 

следните сертификати за произход: 

▪ За „Енерго-Про Продажби“ АД: 11 бр. 

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, 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 0,104 MWe. 

• През разглеждания период в производствената централа на „МБАЛ Търговище“ 

АД е била в експлоатация една инсталация за комбинирано производство на електрическа 

и топлинна енергия (ДВГ-1) с газов бутален двигател тип MAN Е 2876 Е302 на 

SOKRATHERM Германия и електрически генератор. Параметрите на инсталацията са: 

– номинална електрическа мощност 0,104 MWe;  

– обща топлинна мощност на топлообменниците 0,156 MWt; 

– електрическа ефективност 35,9%; 

– топлинна ефективност 53,8%; 

– обща ефективност 89,7%;  

• Данни и постигнати показатели от инсталациите за комбинирано производство: 
Означаване на инсталацията ДВГ-1 

Вид на инсталацията д.в.г. 

Година на въвеждане в експлоатация 13.01.2009 

Вид на основното гориво пр. газ 

Долна работна калоричност на горивото 34 171 kJ/nm3 
Средна месечна температура 16,8оС 
К.П.Д. за разделно пр-во на ЕЕ 45,77% 
К.П.Д. за разделно пр-во на ТЕ 90,00% 

Изискване за ηобщо  ≥75,00% 

Постигнат резултат за ηобщо 86,61% 

Изискване за ΔF >10,00% 

Постигнат резултат за ΔF 21,28% 

 

• Количества електрическа енергия на изхода по електромер: 
Мярка ВСИЧКО Собственост на 

ЕСО 

Собственост на 

ЕРП 

Директни електропроводи 

по чл. 119, ал. 2 

MWh 11,470 няма 11,470 няма 

 

• Количества електрическа енергия, намиращи се между: от една страна, шините на 

електрогенераторите на инсталациите за комбинирано производство на електрическа и 

топлинна енергия; от друга страна, изходните електромери цитирани в горната таблица: 

– „Сума на ЕЕ по чл. 162, ал. 1“ от ЗЕ = 6,390 MWh; 
– няма закупени количества ЕЕ за ТЕЦ = 0 MWh; 

• Посоченият коригиращ фактор за избегнати загуби от мрежата при прилагането 

на хармонизирани референтни стойности на ефективността за разделно производство на 

електрическа енергия: 

– подавана към мрежата експлоатирана от „Електроразпределение Север“ АД с 

напрежение 0,4 kV – 0,888 отговаря на Регламента; 

– потребявана на площадката с напрежение 0,4 kV – 0,851 отговаря на Регламента; 

• Общите показатели за разглеждания период на инсталация ДВГ-1, получени при 

прилагането на методиката за изчисляването на режимните фактори, са следните: 
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Показатели за централата 
Мярка Тотална 

енергия 

Комбинирана 

енергия 

Некомбинирана енергия 

топлинна електрическа 

Полезна топлинна енергия МWh 35,800 35,800 – – 

Електрическа енергия МWh 17,860 17,860 – – 

Еквивалентна енергия на горивото МWh 62,029 62,029 – – 

 

• Потребената топлинна енергия е: 35,800 MWh. 
След прегледа, на представената от дружеството информация в справката по 

чл. 4, ал. 5 от Наредба № 7 от 19.07.2017 г., не са констатирани неточности и 

несъответствия. 

Информация за количеството нетна електрическа енергия, измерено на изхода 

на централата, произведено по високоефективен комбиниран начин, като дял от 

цялата Енето: 

В случая цялата произведена брутна комбинирана електрическа енергия, измерена 

на шините на електрогенератора на инсталация ДВГ-1, покрива критерия за брутна 

високоефективна комбинирана електрическа енергия и затова тя директно се намалява със 

„Сума на ЕЕ по чл. 162, ал. 1“ от ЗЕ, за да се получи на колко е равна високоефективната 

част от Е нето  на изхода на централата: 

17,860 MWh – 6,390 MWh = 11,470 MWh – отговаря на цялата Енето. 
Изводи: 

• Отчетената обща енергийна ефективност на използваното гориво през 

разглеждания период за инсталация ДВГ-1 е по-голяма от 75% и количеството брутна 

комбинирана електрическа енергия, определено съгласно наредбата по чл. 162б от ЗЕ – 

Наредба № РД-16-267, е в размер на 17,860 MWh; 

• Отчетената икономия на използваното гориво през разглеждания период за 

инсталация ДВГ-1 е по-голяма от 10% (въпреки че за инсталация с по-малка инсталирана 

мощност от 1 MW е необходимо само да има спестяване без изискване към процента на 

спестеното гориво) и количеството брутна високоефективна комбинирана електрическа 

енергия, определено съгласно наредбата по чл. 162б от ЗЕ – Наредба № РД-16-267, е в 

размер на 17,860 MWh; 
• Количеството произведена нетна високоефективна комбинирана електрическа 

енергия, измерено на изхода на централата през разглеждания период, е в размер на 

11,470 MWh. 

• Изискването в чл. 163б от ЗЕ, че сертификатите се издават като се отбелязва 

подаването към съответната електрическа мрежа, е изпълнено посредством следната 

таблица: 

ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТИ 

За 
месец 

Нетна 

ЕЕ от 

ВКЕП в 
настоящ 

месец 

Дял 

нетна ЕЕ 

от ВКЕП 
допълни-

ла ЕЕ от 

НеВЕКП 
при 

продаж-

би по чл. 
119, ал. 2 

от ЗЕ 

Дял нетна ЕЕ от ВКЕП подадена по 

електропреносна мрежа (ЕПМ) 

Дял нетна ЕЕ от ВКЕП подадена по 

електроразпределителна мрежа (ЕРМ) 
Подаде-

на нетна 

ЕЕ от 
ВЕКП по 

ЕПМ  

Подаде-

ната 

плюс 
дробен 

остатък 

от минал 
период 

Издаде- 

ни 

серти-  
фикати 

Дробен 

остатък 

за 
следващ 

период 

Подадена 

нетна ЕЕ 

от ВЕКП 
по ЕРМ 

Подаде-

ната 

плюс 
дробен 

остатък 

от минал 
период 

Издаде- 

ни 

серти-  
фикати 

Дробен 

остатък за 

следващ 
период 

MWh MWh MWh MWh бр. MWh MWh MWh бр. MWh 
04/2021 11,851 0 няма няма няма няма 11,851 12,521 12 0,521 

05/2021 11,470 0 няма няма няма няма 11,470 11,991 11 0,991 

 

• От направената справка за м. 05/2021 г., използваща данните от предходния 

период (м. 04/2021 г.), за който централата е имала произведена електрическа енергия от 

ВЕКП, следва, че издадените сертификати на „МБАЛ – Търговище“ АД за реално 

подадената нетна електрическа енергия от ВЕКП по електроразпределителната мрежа, 

вследствие на което те се прехвърлят за изкупуване от крайния снабдител „Енерго-Про 

Продажби“ АД съгласно чл. 162, ал. 1 от ЗЕ, тъй като дружеството е с обща електрическа 

инсталирана мощност под 1 MW – за месец май 2021 г. са в размер на 11 бр. 
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Въз основа на горното следва на „МБАЛ – Търговище“ АД за централа ТЕЦ 

„МБАЛ–Търговище“, гр. Търговище, да бъдат издадени 11 бр. за количествата 

подадени по електроразпределителната мрежа, като на крайния снабдител „Енерго-

Про Продажби“ АД да бъдат прехвърлени 11 бр. – сертификати за произход, всеки от 

които е електронен документ, който се издава за 1 MWh електрическа енергия на 

производител за нетното производство на електрическа енергия, измерено на изхода 

на централата, при спазване на изискванията за точност, надеждност и 

невъзможност за подправяне, относно всяка единица от нея в резултат на 

високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия 

през периода от 01.05.2021 г. до 31.05.2021 г. 
 

2. „Юлико-Евротрейд“ ЕООД 

„Юлико-Евротрейд“ ЕООД със седалище и адрес на управление: Република 

България, област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив 4000, район Централен, ул. 

„Капитан Райчо“ № 70, с ЕИК 115744408, е юридическо лице, което е лицензирано по ЗЕ и 

притежава лицензия № Л-267-03 от 26.06.2008 г. за дейността „производство на 

електрическа и топлинна енергия“. 

Дружеството е представило заявление вх. № Е-ЗСК-10 от 8.06.2021 г. в КЕВР, с 

приложения за издаване на сертификати за произход на електрическа енергия, 

произведена от централа за комбинирано производство на електрическа и топлинна 

енергия – ТЕЦ „Стамболийски“, за периода от 01.05.2021 г. до 31.05.2021 г, отбелязани 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): 70,989 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: 0,437 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: 71 бр.; 

▪ ОБЩО: 71 бр.; 

• ДАННИ ОТНОСНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СЕРТИФИКАТИ ЗА ПРОИЗХОД: 

– Моля, на основание чл. 163б, ал. 5 и ал. 6 от ЗЕ, да бъдат ПРЕХВЪРЛЕНИ 

следните сертификати за произход: 

▪ За „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД: 71 бр.;  

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, 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 0,495 MWе; 

• В централата ТЕЦ „Стамболийски“ в гр. Стамболийски през разглеждания период 

е била в експлоатация една инсталация за комбинирано производство на електрическа и 

топлинна енергия (ДВГ-1) и се състои от един бутален газов двигател, тип GMS 212 GS-
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N.LС, производство на фирмата GE JENBAHER – Австрия. Параметрите на инсталацията 

са: 

– номинална електрическа мощност 0,495 MWе;  

– обща топлинна мощност на топлообменниците 0,649 MWt;  

– електрическа ефективност 38%; 

– топлинна ефективност 50%; 

– обща ефективност 88%; 

• Данни и постигнати показатели от инсталацията за комбинирано производство: 
Означаване на инсталациите ДВГ-1 

Вид на инсталаци/ята/ите/ д.в.г. 

Година на въвеждане в експлоатация 11.02.2002 г. 

Вид на основното гориво пр. газ 

Долна раб. калоричност на горивото 34 129 kJ/nm3 

Средна месечна температура 18,5оС 

К.П.Д. за разделно пр-во на ЕЕ 46,08% 

К.П.Д. за разделно пр-во на ТЕ 90,00% 

Изискване за ηобщо  ≥75,00% 

Постигнат резултат за ηобщо 82,52% 

Изискване за ΔF >10,00% 

Постигнат резултат за ΔF 25,38% 

 

• Количества електрическа енергия на изхода по електромер: 
Мярка ВСИЧКО Собственост на 

ЕСО 

Собственост на 

ЕРП 

Директни електропроводи 

по чл. 119, ал. 2 

MWh 70,989 няма 70,989 няма 

 

• Количества електрическа енергия, намиращи се между: от една страна, шините на 

електрогенераторите на инсталациите за комбинирано производство на електрическа и 

топлинна енергия; от друга страна, изходните електромери цитирани в горната таблица: 

– „Сума на ЕЕ по чл. 162, ал. 1“ от ЗЕ = 9,696 MWh; 

– няма закупени количества ЕЕ за ТЕЦ = 0 MWh; 

• Коригиращият фактор, за избегнати загуби от мрежата при прилагането на 

хармонизирани референтни стойности на ефективността за разделно производство на 

електрическа енергия: 

– подавана към мрежата експлоатирана от „Електроразпределение Юг“ АД с 

напрежение 0,4 kV – 0,888 отговаря на Регламента; 

– потребявана на площадката с напрежение 0,4 kV – 0,851 отговаря на Регламента; 

• Общите показатели за разглеждания период на инсталация ДВГ-1, получени при 

прилагането на методиката за изчисляването на режимните фактори, са следните: 

Показатели за инсталация ДВГ-1 Мярка 
Тотална 

енергия 

Комбинирана 

енергия 

Некомбинирана енергия 

топлинна електрическа 

Полезна топлинна енергия MWh 86,000 86,000 – – 

Електрическа енергия MWh 80,685 80,685 – – 

Еквивалентна енергия на горивото MWh 201,986 201,986 – – 

 

• Потребена топлинна енергия: 86,000 MWh. 

След прегледа, на представената от дружеството информация в справката по 

чл. 4, ал. 5 от Наредба № 7 от 19.07.2017 г., не са констатирани неточности и 

несъответствия. 

Информация за количеството нетната електрическа енергия, измерено на 

изхода на централата и произведено по високоефективен комбиниран начин, като 

дял от цялата Енето: 

В случая цялата произведена брутна комбинирана електрическа енергия, измерена 

на шините на електрогенератора на инсталация ДВГ-1, покрива критерия за брутна 

високоефективна комбинирана електрическа енергия и затова тя директно се намалява със 

„Сума на ЕЕ по чл. 162, ал. 1“ от ЗЕ, за да се получи на колко е равна високоефективната 
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част от Енето  на изхода на централата: 

80,685 MWh – 9,696 MWh = 70,989 MWh – отговаря на цялата Енето. 

Изводи: 

• Отчетената обща енергийна ефективност на използваното гориво през 

разглеждания период за инсталация ДВГ-1 е по-голяма от 75% и количеството брутна 

комбинирана електрическа енергия, определено съгласно наредбата по чл. 162, ал. 3 от ЗЕ 

– Наредба № РД-16-267, е в размер на 80,685 MWh; 

• Отчетената икономия на използваното гориво през разглеждания период за 

инсталация ДВГ-1 е по-голяма от 10% (въпреки че за инсталация с по-малка инсталирана 

мощност от 1 MW е необходимо само да има спестяване без изискване към процента на 

спестеното гориво) и количеството брутна високоефективна комбинирана електрическа 

енергия, определено съгласно наредбата по чл. 162, ал. 3 от ЗЕ – Наредба № РД-16-267, е в 

размер на 80,685 MWh; 

• Количеството произведена нетна високоефективна комбинирана електрическа 

енергия, измерено на изхода на централата през разглеждания период, е в размер на 

70,989 MWh. 

• Изискването в чл. 163б от ЗЕ, че сертификатите се издават като се отбелязва 

подаването към съответната електрическа мрежа, е изпълнено посредством следната 

таблица: 

ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТИ 

За 
месец 

Нетна 

ЕЕ от 

ВКЕП в 
настоящ 

месец 

Дял 

нетна ЕЕ 

от ВКЕП 
допълни

-ла ЕЕ от 

НеВЕКП 
при 

продаж-

би по чл. 
119, ал. 2 

от ЗЕ 

Дял нетна ЕЕ от ВКЕП подадена по 

електропреносна мрежа (ЕПМ) 

Дял нетна ЕЕ от ВКЕП подадена по 

електроразпределителна мрежа (ЕРМ) 
Подаде-

на нетна 

ЕЕ от 
ВЕКП по 

ЕПМ  

Подаде-

ната 

плюс 
дробен 

остатък 
от минал 

период 

Издаде- 

ни 

серти-  
фикати 

Дробен 

остатък 

за 
следващ 

период 

Подадена 

нетна ЕЕ 

от ВЕКП 
по ЕРМ 

Подаде-

ната 

плюс 
дробен 

остатък 
от минал 

период 

Издаде- 

ни 

серти-  
фикати 

Дробен 

остатък за 

следващ 
период 

MWh MWh MWh MWh бр. MWh MWh MWh бр. MWh 
04/2021 313,686 0 няма няма няма няма 313,686 314,473 314 0,473 

05/2021 70,989 0 няма няма няма няма 70,989 71,462 71 0,462 

 

• От направената справка за м. 05/2021 г., използваща данните от предходния 

период (м. 04/2021 г.), за който централата е имала произведена електрическа енергия от 

ВЕКП, следва, че издадените сертификати на „Юлико-Евротрейд“ ЕООД за реално 

подадената нетна електрическа енергия от ВЕКП по електроразпределителната мрежа, 

вследствие на което те се прехвърлят за изкупуване от крайния снабдител „ЕВН България 

Електроснабдяване“ ЕАД съгласно чл. 162, ал. 1 от ЗЕ, тъй като дружеството е с обща 

електрическа инсталирана мощност под 1 MW – за месец май 2021 г. са в размер на 71 бр. 

Въз основа на горното следва на „Юлико-Евротрейд“ ЕООД, за 

производствена централа ТЕЦ „Стамболийски“, гр. Стамболийски, да бъдат 

издадени 71 бр. за количествата подадени по електроразпределителната мрежа, като 

на крайния снабдител „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД да бъдат 

прехвърлени 71 бр. – сертификати за произход, всеки от които е електронен 

документ, който се издава за 1 MWh електрическа енергия на производител за 

нетното производство на електрическа енергия, измерено на изхода на централата, 

при спазване на изискванията за точност, надеждност и невъзможност за 

подправяне, относно всяка единица от нея в резултат на високоефективно 

комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 

01.05.2021 г. до 31.05.2021 г. 

 

3. „Димитър Маджаров-2“ ЕООД – до 30.06.2021 г. по реда на чл. 162 от ЗЕ 

„Димитър Маджаров-2“ ЕООД със седалище и адрес на управление: Република 

България, област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив 4003, район Северен, ул. „Илю 

Войвода“ № 3, ЕИК 115033847 е юридическо лице, което не е лицензирано по ЗЕ. 
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Дружеството обаче се явява производител на електрическа енергия, произведена по 

комбиниран начин по смисъла на §1, т. 46 от Допълнителните разпоредби на ЗЕ. 

Дружеството е представило заявление с вх. № Е-ЗСК-27 от 7.06.2021 г., с 

приложения за издаване на сертификати за произход на електрическа енергия, 

произведена от инсталация за комбинирано производство на електрическа и топлинна 

енергия в предприятие за месопреработка в гр. Пловдив (производствена централа ТЕЦ 

„Маджаров“, гр. Пловдив) за периода от 01.05.2021 г. до 31.05.2021 г., отбелязани 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): предназначена за „ЕВН 

Електроснабдяване“ ЕАД: 77,608 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: 0,570 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: „Електроразпределение Юг“ ЕАД EVNгруп: 78 бр.; 

• ДАННИ ОТНОСНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СЕРТИФИКАТИ ЗА ПРОИЗХОД: 

– Моля, на основание чл. 163б, ал. 5 и ал. 6 от ЗЕ, да бъдат ПРЕХВЪРЛЕНИ 

следните сертификати за произход: 

▪ За ЕРМ „ЕВН Електроснабдяване“ ЕАД: 78 бр. 
Забележка: Във връзка с изменението и допълнението на ЗЕ, публикувано в ДВ бр. 

9 от 2.02.2021 г., в сила от 2.02.2021 г., което засяга само дружеството „Димитър 

Маджаров-2” ЕООД, тъй като неговата централа е с инсталирана електрическа 

мощност 835 kW (т.е. в границите между 500 kW и 1 MW), месечните му сертификати, 

се прехвърлят на крайния снабдител на основание чл. 163б, ал. 5 от ЗЕ, тъй като до 

30.06.2021 г. произведената нетна електрическа енергия от ВЕКП се изкупува по реда на 

чл. 162, ал. 1 от ЗЕ съгласно §27, ал. 1 от ПЗР на ЗИДЗЕ от 2.02.2021 г. 

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, 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 0,835 MWе. 

• В производствена централа ТЕЦ „Маджаров“, гр. Пловдив през разглеждания 

период е била в експлоатация една инсталация за комбинирано производство на 

електрическа и топлинна енергия (ДВГ-1) с газов бутален двигател тип „JMS316GS-

N.LC“, производство на GE JENBACHER-Австрия и електрически генератор. 

Параметрите на инсталацията са: 

– номинална електрическа мощност 0,835 MWе; 

– обща топлинна мощност на топлообменниците 0,968 MWt; 

– електрическа ефективност 39%; 

– топлинна ефективност 47%; 

– обща ефективност 86%;  
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• Данни и постигнати показатели от инсталацията за комбинирано производство: 
Означаване на инсталациите ДВГ-1 

Вид на инсталаци/ята/ите/ д.в.г. 

Година на въвеждане в експлоатация 30.03.2007 г. 

Вид на основното гориво пр. газ 

Долна раб. калоричност на горивото 34 171 kJ/nm3 
Средна месечна температура 11,0оС 
К.П.Д. за разделно пр-во на ЕЕ 45,51% 
К.П.Д. за разделно пр-во на ТЕ 90,00% 

Изискване за ηобщо  ≥75,00% 

Постигнат резултат за ηобщо 83,78% 
Изискване за ΔF >10,00% 

Постигнат резултат за ΔF 25,62% 

 

• Количества електрическа енергия на изхода по електромер: 
Мярка ВСИЧКО Собственост на 

ЕСО 

Собственост на 

ЕРП 

Директни електропроводи 

по чл. 119, ал. 2 

MWh 77,608 няма 77,608 няма 

 

• Количества електрическа енергия, намиращи се между: от една страна, шините на 

електрогенераторите на инсталациите за комбинирано производство на електрическа и 

топлинна енергия; от друга страна, изходните електромери цитирани в горната таблица: 

– „Сума на ЕЕ по чл. 162, ал. 1“ от ЗЕ = 222,392 MWh; 

– няма закупени количества ЕЕ за ТЕЦ = 0 MWh; 

• Посоченият коригиращ фактор за избегнати загуби от мрежата, при прилагането 

на хармонизирани референтни стойности на ефективността за разделно производство на 

електрическа енергия: 

– подавана към мрежата експлоатирана от „Електроразпределение Юг“ ЕАД с 

напрежение 20 kV – 0,935 отговаря на Регламента; 

– потребявана на площадката с напрежение 0,4 kV – 0,851 отговаря на Регламента; 

• Общите показатели за разглеждания период на инсталация ДВГ-1, получени при 

прилагането на методиката за изчисляването на режимните фактори, са следните: 
Показатели на ДВГ-1 и ОБЩО  

за централата 
Мярка 

Тотална 

енергия 

Комбинирана 

енергия 

Некомбинирана енергия 

топлинна електрическа 

Полезна топлинна енергия MWh 360,000 360,000 – – 

Електрическа енергия MWh 300,000 300,000 – – 

Еквивалентна енергия на горивото MWh 787,824 787,824 – – 

 

• Потребена топлинна енергия: 500,000 MWh (в т.ч. от Qппк = 141,000 MWh). 
След прегледа, на представената от дружеството информация в справката по 

чл. 4, ал. 5 от Наредба № 7 от 19.07.2017 г., не са констатирани неточности и 

несъответствия. 

Информация за количеството нетната електрическа енергия, измерено на 

изхода на централата и произведено по високоефективен комбиниран начин, като 

дял от цялата Енето: 

В случая цялата произведена брутна комбинирана електрическа енергия, измерена 

на шините на електрогенератора на инсталации ДВГ-1 покрива критерия за брутна 

високоефективна комбинирана електрическа енергия и затова тя директно се намалява със 

„Сума на ЕЕ по чл. 162, ал. 1“ от ЗЕ, за да се получи на колко е равна високоефективната 

част от Е нето  на изхода на централата: 

300,000 MWh – 222,392 MWh = 77,608 MWh – отговаря на цялата Енето. 
Изводи: 

• Отчетената обща енергийна ефективност на използваното гориво през 

разглеждания период за инсталация ДВГ-1 е по-голяма от 75% и количеството брутна 

комбинирана електрическа енергия, определено съгласно наредбата по чл. 162б от ЗЕ – 
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Наредба № РД-16-267, е в размер на 300,000 MWh; 
• Отчетената икономия на използваното гориво през разглеждания период за 

инсталация ДВГ-1 е по-голяма от 10%  и количеството брутна високоефективна 

комбинирана електрическа енергия, определено съгласно наредбата по чл. 162б от ЗЕ – 

Наредба № РД-16-267, е в размер на 300,000 MWh; 
• Количеството произведена нетна високоефективна комбинирана електрическа 

енергия, измерено на изхода на централата през разглеждания период, е в размер на 

77,608 MWh; 
• Изискването в чл. 163б от ЗЕ, че сертификатите се издават като се отбелязва 

подаването към съответната електрическа мрежа, е изпълнено посредством следната 

таблица: 

ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТИ 

За 

месец 

Нетна 

ЕЕ от 

ВКЕП в 
настоящ 

месец 

Дял 

нетна ЕЕ 

от ВКЕП 
допълни-

ла ЕЕ от 

НеВЕКП 
при 

продаж-

би по чл. 
119, ал. 2 

от ЗЕ 

Дял нетна ЕЕ от ВКЕП подадена по 

електропреносна мрежа (ЕПМ) 

Дял нетна ЕЕ от ВКЕП подадена по 

електроразпределителна мрежа (ЕРМ) 
Подаде-

на нетна 

ЕЕ от 

ВЕКП по 

ЕПМ  

Подаде-

ната 

плюс 

дробен 

остатък 

от минал 
период 

Издаде- 

ни 

серти-  

фикати 

Дробен 

остатък 

за 

следващ 

период 

Подадена 

нетна ЕЕ 

от ВЕКП 

по ЕРМ 

Подаде-

ната 

плюс 

дробен 

остатък 

от минал 
период 

Издаде- 

ни 

серти-  

фикати 

Дробен 

остатък за 

следващ 

период 

MWh MWh MWh MWh бр. MWh MWh MWh бр. MWh 
04/2021 97,402 0 няма няма няма няма 97,402 97,570 97 0,570 

05/2021 77,608 0 няма няма няма няма 77,608 78,178 78 0,178 

 

• От направената справка за м. 05/2021 г., използваща данните от предходния 

период (м. 04/2021 г.), за който централата е имала произведена електрическа енергия от 

ВЕКП, следва, че издадените сертификати на „Димитър Маджаров-2“ ЕООД за реално 

подадената нетна електрическа енергия от ВЕКП по електроразпределителната мрежа, 

вследствие на което те се прехвърлят за изкупуване от крайния снабдител „ЕВН България 

Електроснабдяване“ ЕАД съгласно чл. 162, ал. 1 от ЗЕ, тъй като дружеството е с обща 

електрическа инсталирана мощност под 1 MW – за месец май 2021 г. са в размер на  

78 бр. 

Въз основа на горното следва на „Димитър Маджаров-2“ ЕООД, гр. Пловдив 

за производствена централа ТЕЦ „Маджаров“, да бъдат издадени 78 бр. за 

количествата подадени по електроразпределителната мрежа, като на крайния 

снабдител „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД да бъдат прехвърлени 78 бр. – 

сертификати за произход, всеки от които е електронен документ, който се издава за 1 

MWh електрическа енергия на производител за нетното производство на 

електрическа енергия, измерено на изхода на централата, при спазване на 

изискванията за точност, надеждност и невъзможност за подправяне, относно всяка 

единица от нея в резултат на високоефективно комбинирано производство на 

електрическа и топлинна енергия през периода от 01.05.2021 г. до 31.05.2021 г. 
 

4. „Овердрайв“ АД 

„Овердрайв“ АД със седалище и адрес на управление: Република България, област 

София (столица), община Столична, гр. София 1407, район „Лозенец“, ул. „Филип Кутев“ 

№ 5, с ЕИК 131413539 е юридическо лице, което не е лицензирано по ЗЕ. Дружеството 

обаче се явява производител на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин 

по смисъла на §1, т. 46 от Допълнителните разпоредби на ЗЕ. 

Дружеството е представило заявление вх. № Е-ЗСК-32 от 9.06.2021 г., с 

приложения за издаване на сертификати за произход на електрическата енергия, 

произведена от централа за комбинирано производство на електрическа и топлинна 

енергия ТЕЦ „Овердрайв Автотунинг център“ за периода от 01.04.2021 г. до 30.04.2021 г., 

отбелязани в заявлението като: 
• ДАННИ ОТНОСНО ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТИ ЗА ПРОИЗХОД:  
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– 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): 33,996 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: 0,385 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: 34 бр. 
• ДАННИ ОТНОСНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СЕРТИФИКАТИ ЗА ПРОИЗХОД: 

– Моля, на основание чл. 163б, ал. 5 и ал. 6 от ЗЕ, да бъдат ПРЕХВЪРЛЕНИ 

следните сертификати за произход: 

▪ За „ЧЕЗ Електро България“ АД: 34 бр. 
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, 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 в ТЕЦ „Овердрайв Автотунинг център“ е  

0,250 MWе. 

• През разглеждания период в централата е била в експлоатация една инсталация за 

комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия – ДВГ-1, представляваща 

газов когенератор, тип „CENTO T120 SPE“, производство на „TEDOM“ – Чехия; 

• Когенераторът е със следните параметри: 

– номинална електрическа мощност 0,125 MWе;  

– обща топлинна мощност на топлообменниците 0,165 MWt;  

– електрическа ефективност 37,10%; 

– топлинна ефективност 48,40%; 

– обща ефективност 85,50%. 

• Данни и постигнати показатели от инсталациите за комбинирано производство: 
Означаване на инсталаци/ята/ите/ ДВГ-2 

Вид на инсталаци/ята/ите/ д.в.г. 

Година на въвеждане в експлоатация 20.11.2008 

Вид на основното гориво пр. газ 

Долна раб. калоричност на горивото 34 171 kJ/nm3 
Средна месечна температура 15,7оС 
К.П.Д. за разделно пр-во на ЕЕ 47,46% 
К.П.Д. за разделно пр-во на ТЕ 90,00% 

Изискване за ηобщо  ≥75,00% 

Постигнат резултат за ηобщо 76,85% 
Изискване за ΔF >0,00% 

Постигнат резултат за ΔF 15,23% 

 

• Количества електрическа енергия на изхода по електромер: 
Мярка ВСИЧКО Собственост на 

ЕСО 

Собственост на 

ЕРП 

Директни електропроводи по 

чл. 119, ал. 2 

MWh 33,996 няма 33,996 няма 
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• Количества електрическа енергия, намиращи се между: от една страна, шините на 

електрогенераторите на инсталациите за комбинирано производство на електрическа и 

топлинна енергия; от друга страна, изходните електромери цитирани в горната таблица: 

– „Сума на ЕЕ по чл. 162, ал. 1“ от ЗЕ = 18,776 MWh; 
• Посоченият коригиращ фактор за избегнати загуби от мрежата при прилагането 

на хармонизирани референтни стойности на ефективността за разделно производство на 

електрическа енергия: 

– подавана към мрежата експлоатирана от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД с 

напрежение 20 kV – 0,935 отговаря на Регламента; 

– потребявана на площадката с напрежение 0,4 kV – 0,851 отговаря на Регламента; 

• Общите показатели за разглеждания период на инсталация ДВГ-2, получени при 

прилагането на методиката за изчисляването на режимните фактори, са следните: 

Показатели за инсталация ДВГ-2 
Мярка Тотална 

енергия 

Комбинирана 

енергия 

Некомбинирана енергия 

топлинна електрическа 

Полезна топлинна енергия МWh 71,242 71,242 – – 

Електрическа енергия МWh 52,772 52,772 – – 

Еквивалентна енергия на горивото МWh 161,381 161,381 – – 

 

• Потребена топлинна енергия: 71,242 MWh. 
След прегледа, на представената от дружеството информация в справката по 

чл. 4, ал. 5 от Наредба № 7 от 19.07.2017 г., не са констатирани неточности и 

несъответствия. 

Информация за количеството нетната електрическа енергия, измерено на 

изхода на централата и произведено по високоефективен комбиниран начин, като 

дял от цялата Енето: 

В случая цялата произведена брутна комбинирана електрическа енергия, измерена 

на шините на електрогенератора на инсталация ДВГ-1, покрива критерия за брутна 

високоефективна комбинирана електрическа енергия и затова тя директно се намалява със 

„Сума на ЕЕ по чл. 162, ал. 1“ от ЗЕ, за да се получи на колко е равна високоефективната 

част от Енето  на изхода на централата: 

52,772 MWh – 18,776 MWh = 33,996 MWh – отговаря на цялата Енето. 

Изводи: 

• Отчетената обща енергийна ефективност на използваното гориво през 

разглеждания период за инсталация ДВГ-1 е по-голяма от 75% и количеството брутна 

комбинирана електрическа енергия, определено съгласно наредбата по чл. 162б от ЗЕ – 

Наредба № РД-16-267, е в размер 52,772 MWh; 

• Отчетената икономия на използваното гориво през разглеждания период за 

инсталация ДВГ-1 е по-голяма от 10% (въпреки че за инсталация с по-малка инсталирана 

мощност от 1 MW е необходимо само да има спестяване без изискване към процента на 

спестеното гориво) и количеството брутна високоефективна комбинирана електрическа 

енергия, определено съгласно наредбата по чл. 162б от ЗЕ – Наредба № РД-16-267, е в 

размер на 52,772 MWh; 

• Количеството произведена нетна високоефективна комбинирана електрическа 

енергия, измерено на изхода на централата през разглеждания период, е в размер на 

33,996MWh. 
• Изискването в чл. 163б от ЗЕ, че сертификатите се издават като се отбелязва 

подаването към съответната електрическа мрежа, е изпълнено посредством следната 

таблица: 

ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТИ 

За 

месец 

Нетна 

ЕЕ от 

ВКЕП в 
настоящ 

месец 

Дял 
нетна ЕЕ 

от ВКЕП 

допълни-
ла ЕЕ от 

НеВЕКП 
при 

Дял нетна ЕЕ от ВКЕП подадена по 

електропреносна мрежа (ЕПМ) 

Дял нетна ЕЕ от ВКЕП подадена по 

електроразпределителна мрежа (ЕРМ) 
Подаде-

на нетна 
ЕЕ от 

ВЕКП по 

ЕПМ  

Подаде-

ната 
плюс 

дробен 

остатък 

Издаде- 

ни 
серти-  

фикати 

Дробен 

остатък 
за 

следващ 

период 

Подадена 

нетна ЕЕ 
от ВЕКП 

по ЕРМ 

Подаде-

ната 
плюс 

дробен 

остатък 

Издаде- 

ни 
серти-  

фикати 

Дробен 

остатък за 
следващ 

период 
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продаж-

би по чл. 

119, ал. 2 
от ЗЕ 

от минал 

период 

от минал 

период 

MWh MWh MWh MWh бр. MWh MWh MWh бр. MWh 
04/2021 14,895 0 няма няма няма няма 14,895 15,385 15 0,385 

05/2021 33,996 0 няма няма няма няма 33,996 34,381 34 0,381 

 

• От направената справка за м. 05/2021 г., използваща данните от предходния 

период (м. 04/2020 г.), за който централата е имала произведена електрическа енергия от 

ВЕКП, следва, че издадените сертификати на „Овердрайв“ АД за реално подадената нетна 

електрическа енергия от ВЕКП по електроразпределителната мрежа, вследствие на 

което те се прехвърлят за изкупуване от крайния снабдител „ЧЕЗ Електро България“ АД 

съгласно чл. 162, ал. 1 от ЗЕ, тъй като дружеството е с обща инсталирана електрическа 

мощност под 1 MW – за месец май 2021 г. са в размер на 34 бр. 
Въз основа на горното следва на „Овердрайв“ АД, гр. София за 

производствена централа ТЕЦ „Овердрайв Автотунинг център“, гр. София, да бъдат 

издадени 34 бр. за количествата подадени по електроразпределителната мрежа, като 

на крайния снабдител „ЧЕЗ Електро България“ АД да бъдат прехвърлени 34 бр. – 

сертификати за произход, всеки от които е електронен документ, който се издава за 1 

MWh електрическа енергия на производител за нетното производство на 

електрическа енергия, измерено на изхода на централата, при спазване на 

изискванията за точност, надеждност и невъзможност за подправяне, относно всяка 

единица от нея в резултат на високоефективно комбинирано производство на 

електрическа и топлинна енергия през периода от 01.05.2021 г. до 31.05.2021 г. 

 

С КОМПЕНСИРАНЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 162а ОТ ЗЕ: 

 

5. „Топлофикация – Разград” АД  

„Топлофикация-Разград” АД със седалище и адрес на управление: Република 

България, област Разград, община Разград, град Разград 7200, Индустриална зона, ул. 

„Черна“, с ЕИК 116019472, е юридическо лице, което е лицензирано по ЗЕ. Дружеството 

има издадена лицензия за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ 

№ Л-082-02/21.02.2001 г., изменена с Решение № И1-Л-082 от 10.08.2009 г. 

Дружеството е представило заявление вх. № Е-ЗСК-4 от 10.06.2021 г., с 

приложения за издаване на сертификати за произход на електрическата енергия, 

произведена от централа за комбинирано производство на електрическа и топлинна 

енергия ТЕЦ „Разград“ за периода от 1.05.2021 г. до 31.05.2021 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): 598,242 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: 0,791 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: 599 бр.; 

▪ ОБЩО: 599 бр.; 

• ДАННИ ОТНОСНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СЕРТИФИКАТИ ЗА ПРОИЗХОД: 

– Моля, на основание чл. 163б, ал. 5 и ал. 6 от ЗЕ, да бъдат ПРЕХВЪРЛЕНИ 
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следните сертификати за произход: 

▪ За ФСЕС: 599 бр. 

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, 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 в централа „Разград“ е 3,041 MWе. 

• През разглеждания период в централата е била в експлоатация една инсталация за 

комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия ДВГ-1, оборудвана с 

двигател с вътрешно горене тип BHKW JMS 620 GS-N.LC производство на „Йембахер“ – 

Австрия с гориво природен газ, електрически генератор. Параметрите на инсталацията 

ДВГ-1 са: 

– номинална електрическа мощност 3,041 MWе; 

– обща топлинна мощност на топлообменниците 3,014 MWt; 

– електрическа ефективност 43,0%; 

– топлинна ефективност 42,6%; 

– обща ефективност 85,6%; 

• Данни и постигнати показатели от инсталацията за комбинирано производство: 
Означаване на инсталаци/ята/ите/ ДВГ-1 

Вид на инсталаци/ята/ите/ д.в.г. 

Година на въвеждане в експлоатация 03.11.2009 г. 

Вид на основното гориво пр. газ 

Долна раб. калоричност на горивото 34 171 kJ/nm3 

Средна месечна температура 16,0оС 

К.П.Д. за разделно пр-во на ЕЕ 48,74% 

К.П.Д. за разделно пр-во на ТЕ 90,00% 

Изискване за ηобщо  ≥75,00% 

Постигнат резултат за ηобщо 77,04% 

Изискване за ΔF >10,00% 

Постигнат резултат за ΔF 17,96% 

 

• Количества електрическа енергия на изхода по електромер: 
Мярка ВСИЧКО Собственост на 

ЕСО 

Собственост на 

ЕРП 

Директни електропроводи 

по чл. 119, ал. 2 

MWh 598,242 няма 598,242 няма 

 

• Количества електрическа енергия, намиращи се между: от една страна, шините на 

електрогенераторите на инсталациите за комбинирано производство на електрическа и 

топлинна енергия; от друга страна, изходните електромери цитирани в горната таблица: 

– „Сума на ЕЕ по чл. 162, ал. 1“ от ЗЕ (отбелязано в справката, като реално това е 

„Сума на ЕЕ по чл. 162а“ от ЗЕ) = 35,958 MWh; 

• Посоченият коригиращ фактор за избегнати загуби от мрежата при прилагането 

на хармонизирани референтни стойности на ефективността за разделно производство на 

електрическа енергия: 

– подавана към мрежата експлоатирана от „Електроразпределение Север“ АД с 

напрежение 20 kV – 0,935 – отговаря на Регламента; 

– потребявана на площадката с напрежение 0,4 kV – 0,851 – отговаря на 

Регламента; 

• Общите показатели за разглеждания период на инсталация ДВГ-1, получени при 

прилагането на методиката за изчисляването на режимните фактори, са следните: 
Показатели за централата Мярка Тотална Комбинирана Некомбинирана енергия 
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енергия енергия топлинна електрическа 

Полезна топлинна енергия МWh 632,400 632,400 – – 

Електрическа енергия МWh 634,200 634,200 – – 

Еквивалентна енергия на горивото МWh 1644,019 1644,019 – – 

 

• Потребена топлинна енергия: 51,239 MWh, (в т.ч. Qвк = 66,000 MWh). 

След прегледа, на представената от дружеството информация в справката по 

чл. 4, ал. 5 от Наредба № 7 от 19.07.2017 г., не са констатирани неточности и 

несъответствия. 

Информация за количеството нетна електрическа енергия, измерено на изхода 

на централата и произведено по високоефективен комбиниран начин, като дял от 

цялата Енето: 

В случая цялата произведена брутна комбинирана електрическа енергия, измерена 

на шините на електрогенератора на инсталация ДВГ-1, покрива критерия за брутна 

високоефективна комбинирана електрическа енергия и затова тя директно се намалява със 

„Сума на ЕЕ по чл. 162, ал. 1“ от ЗЕ (записано като графа в справката по чл. 4, ал. 5 от 

Наредба № 7 от 19.07.2017 г., но в случая това се явява „Сума на ЕЕ по чл. 162а“ – т.е. 

избягва се нова промяна на справките), за да се получи на колко е равна 

високоефективната част от Е нето  на изхода на централата: 

634,200 MWh – 35,958 MWh = 598,242 MWh – отговаря на цялата Енето. 

Изводи: 

• Отчетената обща енергийна ефективност на използваното гориво през 

разглеждания период  за инсталация ДВГ-1 е по-голяма от 75% и количеството брутна 

комбинирана електрическа енергия, определено съгласно наредбата по чл. 162б от ЗЕ – 

Наредба № РД-16-267, е в размер на 634,200 MWh; 

• Отчетената икономия на използваното гориво през разглеждания период за 

инсталация ДВГ-1 е по-голяма от 10% и количеството брутна високоефективна 

комбинирана електрическа енергия, определено съгласно наредбата по чл. 162б от ЗЕ – 

Наредба № РД-16-267, е в размер на 634,200 MWh; 

• Количеството произведена нетна високоефективна комбинирана електрическа 

енергия, измерено на изхода на централата през разглеждания период, е в размер на 

598,242 MWh. 

• Изискването в чл. 163б от ЗЕ, че сертификатите се издават като се отбелязва 

подаването към съответната електрическа мрежа, е изпълнено посредством следната 

таблица: 

ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТИ 

За 
месец 

Нетна 

ЕЕ от 

ВКЕП в 
настоящ 

месец 

Дял 

нетна ЕЕ 

от ВКЕП 
допълни

-ла ЕЕ от 

НеВЕКП 
при 

продаж-

би по чл. 

119, ал. 2 

от ЗЕ 

Дял нетна ЕЕ от ВКЕП подадена по 

електропреносна мрежа (ЕПМ) 

Дял нетна ЕЕ от ВКЕП подадена по 

електроразпределителна мрежа (ЕРМ) 
Подаде-

на нетна 

ЕЕ от 
ВЕКП по 

ЕПМ  

Подаде-

ната 

плюс 
дробен 

остатък 

от минал 

период 

Издаде- 

ни 

серти-  
фикати 

Дробен 

остатък 

за 
следващ 

период 

Подадена 

нетна ЕЕ 

от ВЕКП 
по ЕРМ 

Подаде-

ната 

плюс 
дробен 

остатък 

от минал 

период 

Издаде- 

ни 

серти-  
фикати 

Дробен 

остатък за 

следващ 
период 

MWh MWh MWh MWh бр. MWh MWh MWh бр. MWh 
04/2021 1929,008 0 няма няма няма няма 1929,008 1929,791 1929 0,791 

05/2021 598,242 0 няма няма няма няма 598,242 599,033 599 0,033 

 

• От направената справка за м. 05/2021 г., използваща данните от предходния 

период (м. 04/2021 г.), за който централата е имала произведена електрическа енергия от 

ВЕКП, следва, че издадените сертификати на „Топлофикация–Разград” АД за реално 

подадената нетна електрическа енергия от ВЕКП по електроразпределителната мрежа 

(експлоатирана от „Електроразпределение Север“ АД), които се прехвърлят към Фонд 

„Сигурност на електроенергийната система“ съгласно чл. 163б, ал. 6 от ЗЕ – за месец 

май 2021 г. са в размер на 599 бр. 
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Въз основа на горното следва на „Топлофикация–Разград” АД, за централа 

„Разград“, гр. Разград, да бъдат издадени 599 бр. за количествата подадени по 

електроразпределителната мрежа, като на Фонд „Сигурност на електроенергийната 

система“ да бъдат прехвърлени 599 бр. – сертификати за произход, всеки от които е 

електронен документ, който се издава за 1 MWh електрическа енергия на 

производител за нетното производство на електрическа енергия, измерено на изхода 

на централата, при спазване на изискванията за точност, надеждност и 

невъзможност за подправяне, относно всяка единица от нея в резултат на 

високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия 

през периода от 1.05.2021 г. до 31.05.2021 г. 

 

6. „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 9.06.2021 г., с приложения 

за издаване на сертификат за произход на електрическата енергия, произведена от 

централа за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия на 

„Топлофикация-ВТ“ АД, през периода от 1.05.2021 г. до 31.05.2021 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): 1884,112 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: 0,525 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: 1884 бр. 
▪ ОБЩО: 1884 бр. 

• ДАННИ ОТНОСНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СЕРТИФИКАТИ ЗА ПРОИЗХОД: 

– Моля, на основание чл. 163б, ал. 5 и ал. 6 от ЗЕ, да бъдат ПРЕХВЪРЛЕНИ 

следните сертификати за произход: 

▪ За ФСЕС: 1884 бр. 
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 е била в експлоатация една инсталация за 

комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия ДВГ-1, състояща се от 
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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; 

– електрическа ефективност 40,1%; 

– топлинна ефективност 41,1%; 

– обща ефективност 81,2%. 

• Данни и постигнати показатели от инсталацията за комбинирано производство: 
Означаване на инсталациите ДВГ-1 

Вид на инсталаци/ята/ите/ д.в.г. 

Година на въвеждане в експлоатация 04.05.2007 г. 

Вид на основното гориво пр. газ 

Долна раб. калоричност на горивото 34 171 kJ/nm3 
Средна месечна температура 17,8оС 
К.П.Д. за разделно пр-во на ЕЕ 48,78% 
К.П.Д. за разделно пр-во на ТЕ 90,00% 

Изискване за ηобщо  ≥75,00% 

Постигнат резултат за ηобщо 75,39% 

Изискване за ΔF ≥10,00% 

Постигнат резултат за ΔF 14,27% 

 

• Количества електрическа енергия на изхода по електромер: 
Мярка ВСИЧКО Собственост на 

ЕСО 

Собственост на 

ЕРП 

Директни електропроводи 

по чл. 119, ал. 2 

MWh 1884,112 няма 1884,112 няма 

 

• Количества електрическа енергия, намиращи се между: от една страна, шините на 

електрогенераторите на инсталациите за комбинирано производство на електрическа и 

топлинна енергия; от друга страна, изходните електромери цитирани в горната таблица: 

– „Сума на ЕЕ по чл. 162, ал. 1“ от ЗЕ (отбелязано в справката, като реално това е 

„Сума на ЕЕ по чл. 162а“ от ЗЕ) = 87,994 MWh; 
– закупено количество ЕЕ за ТЕЦ = 11,226 MWh; 
• Посоченият коригиращ фактор за избегнати загуби от мрежата при прилагането 

на хармонизирани референтни стойности на ефективността за разделно производство на 

електрическа енергия: 

– подавана към мрежата експлоатирана от „Електроразпределение Север“ АД с 

напрежение 20 kV – 0,935 отговаря на Регламента; 

– потребявана на площадката с напрежение 20 kV – 0,914 отговаря на Регламента; 

• Общите показатели за разглеждания период на инсталация ДВГ-1, получени при 

прилагането на методиката за изчисляването на режимните фактори, са следните 
Показатели на ДВГ-1 и ОБЩО 

за централата 

Мярка Тотална 

енергия 

Комбинирана 

енергия 

Некомбинирана енергия 

топлинна електрическа 

Полезна топлинна енергия МWh 2273,021 2273,021 – – 

Електрическа енергия МWh 1972,106 1972,106 – – 

Еквивалентна енергия на горивото МWh 5630,951 5630,951 – – 

 

• Потребена топлинна енергия: 992,571 MWh. 

Информация за количеството нетната електрическа енергия, измерено на 

изхода на централата и произведено по високоефективен комбиниран начин, като 

дял от цялата Енето: 

В случая цялата произведена брутна комбинирана електрическа енергия, измерена 

на шините на електрогенератора на инсталация ДВГ-1, покрива критерия за брутна 

високоефективна комбинирана електрическа енергия и затова тя директно се намалява със 

„Сума на ЕЕ по чл. 162, ал. 1“ от ЗЕ (записано като графа в справката по чл. 4, ал. 5 от 

Наредба № 7 от 19.07.2017 г., но в случая това се явява „Сума на ЕЕ по чл. 162а“ – т.е. 

избягва се нова промяна на справките), за да се получи на колко е равна 
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високоефективната част от Енето  на изхода на централата: 

1972,106 MWh – 87,994 MWh = 1884,112 MWh – отговаря на цялата Енето. 
Изводи: 

• Отчетената обща енергийна ефективност на използваното гориво през 

разглеждания период за инсталация ДВГ-1 е по-голяма от 75% и количеството брутна 

комбинирана електрическа енергия, определено съгласно наредбата по чл. 162б от ЗЕ – 

Наредба № РД-16-267, е в размер на 1972,106 MWh; 

• Отчетената икономия на използваното гориво през разглеждания период за 

инсталация ДВГ-1 е по-голяма от 10% и количеството брутна високоефективна 

комбинирана електрическа енергия, определено съгласно наредбата по чл. 162б от ЗЕ – 

Наредба № РД-16-267, е в размер на 1972,106 MWh; 
• Количеството произведена нетна високоефективна комбинирана електрическа 

енергия, измерено на изхода на централата през разглеждания период, е в размер на 

1884,112 MWh. 
• Изискването в чл. 163б от ЗЕ, че сертификатите се издават като се отбелязва 

подаването към съответната електрическа мрежа, е изпълнено посредством следната 

таблица: 

ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТИ 

За 
месец 

Нетна 

ЕЕ от 

ВКЕП в 
настоящ 

месец 

Дял 

нетна ЕЕ 

от ВКЕП 
допълни-

ла ЕЕ от 

НеВЕКП 
при 

продаж-

би по чл. 
119, ал. 2 

от ЗЕ 

Дял нетна ЕЕ от ВКЕП подадена по 

електропреносна мрежа (ЕПМ) 

Дял нетна ЕЕ от ВКЕП подадена по 

електроразпределителна мрежа (ЕРМ) 
Подаде-

на нетна 

ЕЕ от 
ВЕКП по 

ЕПМ  

Подаде-

ната 

плюс 
дробен 

остатък 

от минал 
период 

Издаде- 

ни 

серти-  
фикати 

Дробен 

остатък 

за 
следващ 

период 

Подадена 

нетна ЕЕ 

от ВЕКП 
по ЕРМ 

Подаде-

ната 

плюс 
дробен 

остатък 

от минал 
период 

Издаде- 

ни 

серти-  
фикати 

Дробен 

остатък за 

следващ 
период 

MWh MWh MWh MWh бр. MWh MWh MWh бр. MWh 
04/2021 1772,581 0 няма няма няма няма 1772,581 1773,525 1773 0,525 

05/2021 1884,112 0 няма няма няма няма 1884,112 1884,637 1884 0,637 

 

• От направената справка за м. 05/2021 г., използваща данните от предходния 

период (м. 04/2021 г.), за който централата е имала произведена електрическа енергия от 

ВЕКП, следва, че издадените сертификати на „Топлофикация-ВТ“ АД за реално 

подадената нетна електрическа енергия от ВЕКП по електроразпределителната мрежа 

(експлоатирана от „Електроразпределение Север“ АД), които се прехвърлят към Фонд 

„Сигурност на електроенергийната система“ съгласно чл. 163б, ал. 6 от ЗЕ – за месец 

май 2021 г. са в размер на 1884 бр. 

Въз основа на горното следва на „Топлофикация-ВТ“ АД, гр. Велико Търново 

за централа „Топлофикация-ВТ“ АД, да бъдат издадени 1884 бр. за количествата 

подадени по електроразпределителната мрежа, като на Фонд „Сигурност на 

електроенергийната система“ да бъдат прехвърлени 1884 бр. – сертификати за 

произход, всеки от които е електронен документ, който се издава за 1 MWh 

електрическа енергия на производител за нетното производство на електрическа 

енергия, измерено на изхода на централата, при спазване на изискванията за 

точност, надеждност и невъзможност за подправяне, относно всяка единица от нея в 

резултат на високоефективно комбинирано производство на електрическа и 

топлинна енергия през периода от 1.05.2021 г. до 31.05.2021 г. 

 

7. „Белла България“ АД 

„Белла България“ АД със седалище и адрес на управление: Република България, 

област София (столица) , община Столична, район Слатина, гр. София 1113, бул. 

„Цариградско шосе“ № 101, ет. 8, с ЕИК 115141090, е юридическо лице, което не е 

лицензирано по ЗЕ. Дружеството обаче се явява производител на електрическа енергия, 

произведена по комбиниран начин по смисъла на §1, т. 46 от Допълнителните разпоредби 

на ЗЕ. 
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Дружеството е представило заявление вх. № Е-ЗСК-8 от 9.06.2021 г. с приложения 

за издаване на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена от 

инсталация за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия от 

производствената централа ТЕЦ „Унибел“, находяща се в гр. Ямбол, за периода от 

1.05.2021 г. до 31.05.2021 г., отбелязани 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): 617,778MWh; 

– 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: 0,565 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: 618 бр.; 

▪ ОБЩО: 618 бр.; 

• ДАННИ ОТНОСНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СЕРТИФИКАТИ ЗА ПРОИЗХОД: 

– Моля, на основание чл. 163б, ал. 5 и ал. 6 от ЗЕ, да бъдат ПРЕХВЪРЛЕНИ 

следните сертификати за произход: 

▪ За ФСЕС: 618 бр. 

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, 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 1,05 MWе; 

• В производствена централа ТЕЦ „Унибел“ гр. Ямбол през разглеждания период е 

била в експлоатация една инсталация за комбинирано производство на електрическа и 

топлинна енергия (ДВГ-1) с газов бутален двигател тип „QUANTO C1000 SP“, 

производство на „TEDOM“ Чешка Република и електрически генератор. Параметрите на 

инсталацията са: 

– номинална електрическа мощност 1,05 MWе; 

– обща топлинна мощност на топлообменниците 1,144 MWt; 

– за производство на гореща вода 0,599 MWt; 

– за производство на водна пара 0,545 MWt; 

– електрическа ефективност 37,1%; 

– топлинна ефективност 48,4%; 

– обща ефективност 85,5%;  

• Данни и постигнати показатели от инсталацията за комбинирано производство: 
Означаване на инсталациите ДВГ-1 

Вид на инсталаци/ята/ите/ д.в.г. 

Година на въвеждане в експлоатация 30.12.2008 г. 

Вид на основното гориво пр. газ 

Долна раб. калоричност на горивото 34 167 kJ/nm3 

Средна месечна температура 17,5оС 

К.П.Д. за разделно пр-во на ЕЕ 48,63% 

К.П.Д. за разделно пр-во на ТЕ 87,72% 
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Изискване за ηобщо  ≥75,00% 

Постигнат резултат за ηобщо 75,34% 

Изискване за ΔF ≥10,00% 

Постигнат резултат за ΔF 15,48% 

 

• Количества електрическа енергия на изхода по електромер: 
Мярка ВСИЧКО Собственост на 

ЕСО 

Собственост на 

ЕРП 

Директни електропроводи 

по чл. 119, ал. 2 

MWh 617,778 няма 617,778 няма 

 

• Количества електрическа енергия, намиращи се между: от една страна, шините на 

електрогенераторите на инсталациите за комбинирано производство на електрическа и 

топлинна енергия; от друга страна, изходните електромери цитирани в горната таблица: 

– „Сума на ЕЕ по чл. 162, ал. 1“ от ЗЕ (отбелязано в справката, като реално това е 

„Сума на ЕЕ по чл. 162а“ от ЗЕ) = 33,868 MWh; 

– закупени количества ЕЕ за ТЕЦ = 0 MWh; 

• Посоченият коригиращ фактор за избегнати загуби от мрежата при прилагането 

на хармонизирани референтни стойности на ефективността за разделно производство на 

електрическа енергия: 

– подавана към мрежата експлоатирана от „Електроразпределение Юг“ АД с 

напрежение 20 kV – 0,935 отговаря на Регламента; 

– потребявана на площадката с напрежение 0,4 kV – 0,851 отговаря на Регламента; 

• Общите показатели за разглеждания период на инсталация ДВГ-1, получени при 

прилагането на методиката за изчисляването на режимните фактори, са следните: 
Показатели на ДВГ-1 и ОБЩО 

за централата 

Мярка Тотална 

енергия 

Комбинирана 

енергия 

Некомбинирана енергия 

топлинна електрическа 

Полезна топлинна енергия МWh 735,406 735,406 – – 

Електрическа енергия МWh 651,646 651,646 – – 

Еквивалентна енергия на горивото МWh 1841,110 1841,110 – – 

 

• Потребена топлинна енергия: 844,024 MWh (в т.ч. от Qппк = 109,000 MWh); 

След прегледа, на представената от дружеството информация в справката по 

чл. 4, ал. 5 от Наредба № 7 от 19.07.2017 г., не са констатирани неточности и 

несъответствия. 

Информация за количеството нетната електрическа енергия, измерено на 

изхода на централата и произведено по високоефективен комбиниран начин, като 

дял от цялата Енето: 

В случая цялата произведена брутна комбинирана електрическа енергия, измерена 

на шините на електрогенератора на инсталация ДВГ-1, покрива критерия за брутна 

високоефективна комбинирана електрическа енергия и затова тя директно се намалява със 

„Сума на ЕЕ по чл. 162, ал. 1“ от ЗЕ (записано като графа в справката по чл. 4, ал. 5 от 

Наредба № 7 от 19.07.2017 г., но в случая това се явява „Сума на ЕЕ по чл. 162а“ – т.е. 

избягва се нова промяна на справките), за да се получи на колко е равна 

високоефективната част от Енето  на изхода на централата: 

651,646 MWh – 33,868 MWh = 617,778 MWh – отговаря на цялата Енето. 

Изводи: 

• Отчетената обща енергийна ефективност на използваното гориво през 

разглеждания период за инсталация ДВГ-1 е по-малка от 75% и количеството брутна 

комбинирана електрическа енергия, определено съгласно наредбата по чл. 162б от ЗЕ – 

Наредба № РД-16-267, е в размер на 651,646 MWh; 

• Отчетената икономия на използваното гориво през разглеждания период за 

инсталация ДВГ-1 е по-голяма от 10% и количеството брутна високоефективна 

комбинирана електрическа енергия, определено съгласно наредбата по чл. 162б от ЗЕ – 

Наредба № РД-16-267, е в размер на 651,646 MWh; 
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• Количеството произведена нетна високоефективна комбинирана електрическа 

енергия, измерено на изхода на централата през разглеждания период, е в размер на 

617,778 MWh. 

• Изискването в чл. 163б от ЗЕ, че сертификатите се издават като се отбелязва 

подаването към съответната електрическа мрежа, е изпълнено посредством следната 

таблица: 

ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТИ 

За 

месец 

Нетна 

ЕЕ от 

ВКЕП в 
настоящ 

месец 

Дял 
нетна ЕЕ 

от ВКЕП 
допълни

-ла ЕЕ от 

НеВЕКП 
при 

продаж-

би по чл. 
119, ал. 2 

от ЗЕ 

Дял нетна ЕЕ от ВКЕП подадена по 

електропреносна мрежа (ЕПМ) 

Дял нетна ЕЕ от ВКЕП подадена по 

електроразпределителна мрежа (ЕРМ) 
Подаде-

на нетна 

ЕЕ от 
ВЕКП по 

ЕПМ  

Подаде-

ната 

плюс 
дробен 

остатък 

от минал 
период 

Издаде- 

ни 

серти-  
фикати 

Дробен 

остатък 

за 
следващ 

период 

Подадена 

нетна ЕЕ 

от ВЕКП 
по ЕРМ 

Подаде-

ната 

плюс 
дробен 

остатък 

от минал 
период 

Издаде- 

ни 

серти-  
фикати 

Дробен 

остатък за 

следващ 
период 

MWh MWh MWh MWh бр. MWh MWh MWh бр. MWh 
04/2021 648,744 0 няма няма няма няма 648,744 649,565 649 0,565 

05/2021 617,778 0 няма няма няма няма 617,778 618,343 618 0,343 

 

• От направената справка за м. 05/2021 г., използваща данните от предходния 

период (м. 04/2021 г.), за който централата е имала произведена електрическа енергия от 

ВЕКП, следва, че издадените сертификати на „Белла България“ АД за реално подадената 

нетна електрическа енергия от ВЕКП по електроразпределителната мрежа 

(експлоатирана от „Електроразпределение Юг“ АД), които се прехвърлят към Фонд 

„Сигурност на електроенергийната система“ съгласно чл. 163б, ал. 6 от ЗЕ – за месец 

май 2021 г. са в размер на 618 бр. 

Въз основа на горното следва на „Белла България“ АД за централа ТЕЦ 

„Унибел“, гр. Ямбол, да бъдат издадени 618 бр. за количествата подадени по 

електроразпределителната мрежа, като на Фонд „Сигурност на електроенергийната 

система“ да бъдат прехвърлени 618 бр. – сертификати за произход, всеки от които е 

електронен документ, който се издава за 1 MWh електрическа енергия на 

производител за нетното производство на електрическа енергия, измерено на изхода 

на централата, при спазване на изискванията за точност, надеждност и 

невъзможност за подправяне, относно всяка единица от нея в резултат на 

високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия 

през периода от 1.05.2021 г. до 31.05.2021г. 

 

8. ЧЗП „Румяна Величкова“ 

Частен земеделски производител Румяна Величкова (ЧЗП „Румяна Величкова“) със 

седалище и адрес на управление: град София, ж.к. Младост 1А, бл. 513, вх.3, ет.5, ап.67, с 

код по БУЛСТАТ 131283540, не е лицензиран по ЗЕ, но се явява производител на 

електрическа енергия, произведена по комбиниран начин по смисъла на §1, т. 46 от 

Допълнителните разпоредби на ЗЕ. 

Представено е заявление с вх. № Е-ЗСК-28 от 11.06.2021 г., заедно с приложения 

към него, за издаване на сертификат за произход на електрическата енергия, произведена 

от централа за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, ТЕЦ 

„Оранжерия Трудовец“ изградена в землището на с. Трудовец, общ. Ботевград, област 

София, за периода от 1.05.2021 г. до 31.05.2021 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): 176,476 MWh; 

– Натрупани дробни остатъци под 1 MWh от предходен период на производство, в 
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който централата е имала произведена високоефективна комбинирана електрическа 

енергия по съответните мрежи, както следва: 

▪ ЕРМ: 0,671 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: ЧЕЗ Разпределение България“ ЕАД – 177 бр.; 

• ДАННИ ОТНОСНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СЕРТИФИКАТИ ЗА ПРОИЗХОД: 

– Моля, на основание чл. 163б, ал. 5 и ал. 6 от ЗЕ, да бъдат ПРЕХВЪРЛЕНИ 

следните сертификати за произход: 

▪ За ФСЕС: 177 бр. 

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, 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 в централата на ЧЗП „Румяна Величкова“ е 

1,850 MWе. 

• През разглеждания период в централата е била в експлоатация една инсталация за 

комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия ДВГ-1, оборудвана с 

двигател с вътрешно горене  тип „BHKW JMS 612 GS-N.LC“, производство на „Йембахер“ 

– Австрия с гориво природен газ, електрически генератор. Параметрите на инсталацията 

ДВГ-1 са: 

– номинална електрическа мощност 1,85 MWе; 

– обща топлинна мощност на топлообменниците 1,82 MWt; 

– електрическа ефективност 43,4%; 

– топлинна ефективност 42,8%; 

– обща ефективност 86,2%; 

• Данни и постигнати показатели от инсталацията за комбинирано производство: 
Означаване на инсталациите ДВГ-1 

Вид на инсталаци/ята/ите/ д.в.г. 

Година на въвеждане в експлоатация 22.10.2007 г. 

Вид на основното гориво пр. газ 

Долна раб. калоричност на горивото 34 137 kJ/nm3 

Средна месечна температура 15,9оС 

К.П.Д. за разделно пр-во на ЕЕ 48,99% 

К.П.Д. за разделно пр-во на ТЕ 90,00% 

Изискване за ηобщо  ≥75,00% 

Постигнат резултат за ηобщо 76,36% 

Изискване за ΔF ≥10,00% 

Постигнат резултат за ΔF 17,09% 

 

• Количества електрическа енергия на изхода по електромер: 
Мярка ВСИЧКО Собственост на 

ЕСО 

Собственост на 

ЕРП 

Директни електропроводи 

по чл. 119, ал. 2 

MWh 176,476 няма 176,476 няма 

 

• Количества електрическа енергия, намиращи се между: от една страна, шините на 

електрогенераторите на инсталациите за комбинирано производство на електрическа и 

топлинна енергия; от друга страна, изходните електромери цитирани в горната таблица: 

– „Сума на ЕЕ по чл. 162, ал. 1“ от ЗЕ (отбелязано в справката, като реално това е 

„Сума на ЕЕ по чл. 162а“ от ЗЕ) = 0,524 MWh; 
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• Посоченият коригиращ фактор за избегнати загуби от мрежата при прилагането 

на хармонизирани референтни стойности на ефективността за разделно производство на 

електрическа енергия: 

– подавана към мрежата експлоатирана от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД с 

напрежение 20 kV – 0,935 отговаря на Регламента; 

– потребявана на площадката с напрежение 0,4 kV – 0,851 отговаря на Регламента; 

• Общите показатели за разглеждания периода на инсталация ДВГ-1, получени при 

прилагането на методиката за изчисляването на режимните фактори, са следните: 

Показатели за инсталация ДВГ-1 Мярка 
Тотална 

енергия 

Комбинирана 

енергия 

Некомбинирана енергия 

топлинна електрическа 

Полезна топлинна енергия МWh 174,533 174,533 – – 

Електрическа енергия МWh 177,000 177,000 – – 

Еквивалентна енергия на горивото МWh 460,388 460,388 – – 

 

• Потребена топлинна енергия: 824,171 MWh (в т.ч. Qвк = 649,618 MWh). 

След прегледа, на представената от дружеството информация в справката по 

чл. 4, ал. 5 от Наредба № 7 от 19.07.2017 г., не са констатирани неточности и 

несъответствия. 

Информация за количеството нетната електрическа енергия, измерено на 

изхода на централата и произведено по високоефективен комбиниран начин, като 

дял от цялата Енето: 

В случая цялата произведена брутна комбинирана електрическа енергия, измерена 

на шините на електрогенератора на инсталация ДВГ-1, покрива критерия за брутна 

високоефективна комбинирана електрическа енергия и затова тя директно се намалява със 

„Сума на ЕЕ по чл. 162, ал. 1“ от ЗЕ (записано като графа в справката по чл. 4, ал. 5 от 

Наредба № 7 от 19.07.2017 г., но в случая това се явява „Сума на ЕЕ по чл. 162а“ – т.е. 

избягва се нова промяна на справките), за да се получи на колко е равна 

високоефективната част от Е нето  на изхода на централата: 

177,000 MWh – 0,524 MWh = 176,476 MWh – отговаря на цялата Енето. 

Изводи: 

• Отчетената обща енергийна ефективност на използваното гориво през 

разглеждания период за инсталация ДВГ-1 е по-голяма от 75% и количеството брутна 

комбинирана електрическа енергия, определено съгласно наредбата по чл. 162б от ЗЕ – 

Наредба № РД-16-267, е в размер на 177,000 MWh; 

• Отчетената икономия на използваното гориво през разглеждания период за 

инсталация ДВГ-1 е по-голяма от 10% и количеството брутна високоефективна 

комбинирана електрическа енергия, определено съгласно наредбата по чл. 162б от ЗЕ – 

Наредба № РД-16-267, е в размер на 177,000 MWh; 

• Количеството произведена нетна високоефективна комбинирана електрическа 

енергия, измерено на изхода на централата през разглеждания период, е в размер на 

176,476 MWh. 

• Изискването в чл. 163б от ЗЕ, че сертификатите се издават като се отбелязва 

подаването към съответната електрическа мрежа, е изпълнено посредством следната 

таблица: 

ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТИ 

За 
месец 

Нетна 

ЕЕ от 

ВКЕП в 
настоящ 

месец 

Дял 

нетна ЕЕ 

от ВКЕП 
допълни-

ла ЕЕ от 

НеВЕКП 
при 

продаж-

би по чл. 
119, ал. 2 

от ЗЕ 

Дял нетна ЕЕ от ВКЕП подадена по 

електропреносна мрежа (ЕПМ) 

Дял нетна ЕЕ от ВКЕП подадена по 

електроразпределителна мрежа (ЕРМ) 
Подаде-

на нетна 
ЕЕ от 

ВЕКП по 

ЕПМ  

Подаде-

ната 
плюс 

дробен 

остатък 
от минал 

период 

Издаде- 

ни 
серти-  

фикати 

Дробен 

остатък 
за 

следващ 

период 

Подадена 

нетна ЕЕ 
от ВЕКП 

по ЕРМ 

Подаде-

ната 
плюс 

дробен 

остатък 
от минал 

период 

Издаде- 

ни 
серти-  

фикати 

Дробен 

остатък за 
следващ 

период 

MWh MWh MWh MWh бр. MWh MWh MWh бр. MWh 
04/2021 1038,298 0 няма няма няма няма 1038,298 1038,671 1038 0,671 

05/2021 176,476 0 няма няма няма няма 176,476 177,147 177 0,147 



 29 

 

• От направената справка за м. 05/2021 г., използваща данните от предходния 

период (м. 04/2021 г.), за който централата е имала произведена електрическа енергия от 

ВЕКП, следва, че издадените сертификати на ЧЗП „Румяна Величкова“ за реално 

подадената нетна електрическа енергия от ВЕКП по електроразпределителната мрежа 

(експлоатирана от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД), които се прехвърлят към Фонд 

„Сигурност на електроенергийната система“ съгласно чл. 163б, ал. 6 от ЗЕ – за месец 

май 2021 г. са в размер на 177 бр. 

Въз основа на горното следва на ЧЗП „Румяна Величкова“, гр. София за 

централата на ЧЗП „Румяна Величкова“, с. Трудовец, да бъдат издадени 177 бр. за 

количествата подадени по електроразпределителната мрежа, като на Фонд 

„Сигурност на електроенергийната система“ да бъдат прехвърлени 177 бр. – 

сертификати за произход, всеки от които е електронен документ, който се издава за 1 

MWh електрическа енергия на производител за нетното производство на 

електрическа енергия, измерено на изхода на централата, при спазване на 

изискванията за точност, надеждност и невъзможност за подправяне, относно всяка 

единица от нея в резултат на високоефективно комбинирано производство на 

електрическа и топлинна енергия през периода от 1.05.2021 г. до 31.05.2021 г. 
 

9. „Оранжерии Гимел“ АД – ТЕЦ „Оранжериен комплекс – 500 дка“ 

„Оранжерии Гимел“ АД със седалище и адрес на управление: Република България, 

област София (Столица), община Столична, град София 1839, район „Кремиковци“, ж.к. 

„Враждебна“, ул. „2-ра“ № 26А, с ЕИК 175479761, е юридическо лице, което не е 

лицензирано по ЗЕ. Дружеството обаче се явява производител на електрическа енергия, 

произведена по комбиниран начин по смисъла на §1, т. 46 от Допълнителните разпоредби 

на ЗЕ. 

Дружеството е представило заявление с вх. № Е-ЗСК-37 от 9.06.2021 г. с 

приложения за издаване на сертификати за произход на електрическата енергия, 

произведена по комбиниран начин през периода от 01.05.2021 г. до 31.05.2021 г. от 

производствената централа ТЕЦ „Оранжерия 500 дка“, находяща се в землището на с. 

Братаница, местността ИГЕРА, община Пазарджик, област Пазарджик, отбелязани 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): 1343,436 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: 0,934 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: 1344 бр.; 
▪ ОБЩО: 1344 бр.; 
• ДАННИ ОТНОСНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СЕРТИФИКАТИ ЗА ПРОИЗХОД: 

– Моля, на основание чл. 163б, ал. 5 и ал. 6 от ЗЕ, да бъдат ПРЕХВЪРЛЕНИ 

следните сертификати за произход: 

▪ За ФСЕС: 1344 бр. 

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. 
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на КЕВР, дружеството е декларирало, 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 3,944 MWе; 

• В производствена централа „Оранжерия 500 дка“ през разглеждания период e 

билa в експлоатация инсталация – ДВГ-2 – за комбинирано производство на електрическа 

и топлинна енергия: 

1) инсталация ДВГ-1 е с газов бутален двигател тип „Jenbacher JMS 620 GS-N.L“, 

производство на „Jenbacher“, Австрия и електрически генератор AVK тип DIG 140 . 

Параметрите на инсталацията са: 

– номинална електрическа мощност 3,044 MWе; 

– обща топлинна мощност на топлообменниците 3,035 MWt; 

– електрическа ефективност 42,30 %; 

– топлинна ефективност 42,20%; 

– обща ефективност 84,50%; 

2) инсталация ДВГ-2 е с газов бутален двигател тип „Jenbacher JMS 320 GS-N.L”, 

производство на “Jenbacher“, Австрия и електрически генератор STAMFORD тип CGI 734 

F2. Параметрите на инсталацията са: 

– номинална електрическа мощност 0,900 MWе; 

– обща топлинна мощност на топлообменниците 0,972 MWt; 

– електрическа ефективност 40,91 %; 

– топлинна ефективност 44,19 %; 

– обща ефективност 85,10%; 

• Данни и постигнати показатели от инсталациите за комбинирано производство: 
Означаване на инсталацията ДВГ-1 
Вид на инсталацията д.в.г.. 

Година на въвеждане в експлоатация 12.09.2015 г. 

Вид на основното гориво пр. газ 

Долна раб. калоричност на горивото 34 167 kJ/nm3 
Средна месечна температура 16,9оС 
К.П.Д. за разделно пр-во на ЕЕ 48,69% 
К.П.Д. за разделно пр-во на ТЕ  90,00% 

Изискване за ηобщо  ≥75,00% 

Постигнат резултат за ηобщо  77,06% 

Изискване за ΔF ≥10,00% 

Постигнат резултат за ΔF 18,03% 

 

• Количества електрическа енергия на изхода по електромер: 
Мярка ВСИЧКО Собственост на 

ЕСО 

Собственост на 

ЕРП 

Директни електропроводи 

по чл. 119, ал. 2 

MWh 1343,436 няма 1343,436 няма 

 

• Количества електрическа енергия, намиращи се между: от една страна, шините на 

електрогенераторите на инсталациите за комбинирано производство на електрическа и 

топлинна енергия; от друга страна, изходните електромери цитирани в горната таблица: 

– „Сума на ЕЕ по чл. 162, ал. 1“ от ЗЕ (отбелязано в справката, като реално това е 

„Сума на ЕЕ по чл. 162а“ от ЗЕ) = 70,520 MWh; 
– няма закупени количества ЕЕ за ТЕЦ = 0 MWh; 

• Посоченият коригиращ фактор за избегнати загуби от мрежата при прилагането 

на хармонизирани референтни стойности на ефективността за разделно производство на 

електрическа енергия: 

– подавана към мрежата експлоатирана от „Електроразпределение Юг“ ЕАД с 
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напрежение 20 kV – 0,935 отговаря на Регламента; 

– потребявана на площадката с напрежение 0,4 kV – 0,851 отговаря на Регламента; 

• Общите показатели през разглеждания период на инсталация ДВГ-1, получени 

при прилагането на методиката за изчисляването на режимните фактори, както и на 

цялата централа, са следните: 
Показатели на ДВГ-1  

и ОБЩО  за централата 

Мярка Тотална 

енергия 

Комбинирана 

енергия 

Некомбинирана енергия 

топлинна Електрическа 

Полезна топлинна енергия MWh 1409,775 1409,775 – – 

Електрическа енергия MWh 1413,956 1413,956 – – 

Еквивалентна енергия на горивото MWh 3664,159 3664,159 – – 

 

• Потребена топлинна енергия: 1409,775 MWh. 
След прегледа, на представената от дружеството информация в справката по 

чл. 4, ал. 5 от Наредба № 7 от 19.07.2017 г., не са констатирани неточности и 

несъответствия. 

Информация за количеството нетната електрическа енергия, измерено на 

изхода на централата и произведено по високоефективен комбиниран начин, като 

дял от цялата Енето: 

В случая цялата произведена брутна комбинирана електрическа енергия, измерена 

на шините на електрогенераторите на инсталация ДВГ-1, покрива критерия за брутна 

високоефективна комбинирана електрическа енергия и затова тя директно се намалява със 

„Сума на ЕЕ по чл. 162, ал. 1“ от ЗЕ (записано като графа в справката по чл. 4, ал. 5 от 

Наредба № 7 от 19.07.2017 г., но в случая това се явява „Сума на ЕЕ по чл. 162а“ – т.е. 

избягва се нова промяна на справките), за да се получи на колко е равна 

високоефективната част от Енето  на изхода на централата: 
1413,956 MWh – 70,520 MWh = 1343,436 MWh – отговаря на цялата Енето. 
Изводи: 

• Отчетената обща енергийна ефективност на използваното гориво през 

разглеждания период, за инсталация – ДВГ-1, е по-голяма от 75% и количеството брутна 

комбинирана електрическа енергия, определено съгласно наредбата по чл. 162б от ЗЕ – 

Наредба № РД-16-267, е в размер на 1413,956 MWh; 

• Отчетената икономия на използваното гориво през разглеждания период за 

инсталация –ДВГ-1, е по-голяма от 10% и количеството брутна високоефективна 

комбинирана електрическа енергия, определено съгласно наредбата по чл. 162б от ЗЕ – 

Наредба № РД-16-267, е в размер на 1413,956 MWh; 
• Количеството произведена нетна високоефективна комбинирана електрическа 

енергия, измерено на изхода на централата през разглеждания период, е в размер на 

1343,436 MWh; 
• Изискването в чл. 163б от ЗЕ, че сертификатите се издават като се отбелязва 

подаването към съответната електрическа мрежа, е изпълнено посредством следната 

таблица: 

ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТИ 

За 
месец 

Нетна 

ЕЕ от 

ВКЕП в 
настоящ 

месец 

Дял 

нетна ЕЕ 

от ВКЕП 
допълни-

ла ЕЕ от 

НеВЕКП 
при 

продаж-

би по чл. 
119, ал. 2 

от ЗЕ 

Дял нетна ЕЕ от ВКЕП подадена по 

електропреносна мрежа (ЕПМ) 

Дял нетна ЕЕ от ВКЕП подадена по 

електроразпределителна мрежа (ЕРМ) 
Подаде-

на нетна 
ЕЕ от 

ВЕКП по 

ЕПМ  

Подаде-

ната 
плюс 

дробен 

остатък 
от минал 

период 

Издаде- 

ни 
серти-  

фикати 

Дробен 

остатък 
за 

следващ 

период 

Подадена 

нетна ЕЕ 
от ВЕКП 

по ЕРМ 

Подаде-

ната 
плюс 

дробен 

остатък 
от минал 

период 

Издаде- 

ни 
серти-  

фикати 

Дробен 

остатък за 
следващ 

период 

MWh MWh MWh MWh бр. MWh MWh MWh бр. MWh 
04/2021 2556,144 0 няма няма няма няма 2556,144 2556,934 2556 0,934 

05/2021 1343,436 0 няма няма няма няма 1343,436 1344,370 1344 0,370 

 

• От направената справка за м. 05/2021 г., използваща данните от предходния 

период (м. 04/2021 г.), за който централата е имала произведена електрическа енергия от 
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ВЕКП, следва, че издадените сертификати на „Оранжерии Гимел“ АД – ТЕЦ „Оранжерия 

500 дка“ за реално подадената нетна електрическа енергия от ВЕКП по 

електроразпределителната мрежа (експлоатирана от „Електроразпределение Юг“ ЕАД), 

които се прехвърлят към Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ съгласно 

чл. 163б, ал. 6 от ЗЕ – за месец май 2021 г. са в размер на 1344 бр. 
Въз основа на горното следва на „Оранжерии Гимел“ АД, гр. София, за 

централа ТЕЦ „Оранжерия 500 дка“, с. Братаница, област Пазарджик, да бъдат 

издадени 1344 бр. за количествата подадени по електроразпределителната мрежа, 

като на към Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ да бъдат 

прехвърлени 1344 бр. – сертификати за произход, всеки от които е електронен 

документ, който се издава за 1 MWh електрическа енергия на производител за 

нетното производство на електрическа енергия, измерено на изхода на централата, 

при спазване на изискванията за точност, надеждност и невъзможност за 

подправяне, относно всяка единица от нея в резултат на високоефективно 

комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 

01.05.2021 г. до 31.05.2021 г. 

 

10. „Оранжерии Гимел“ АД – ТЕЦ „Оранжериен комплекс-200 дка“ 

„Оранжерии Гимел“ АД със седалище и адрес на управление: Република България, 

област София (Столица), община Столична, град София 1839, район Кремиковци, ж.к. 

„Враждебна“, ул. „2-ра“ № 26А, с ЕИК 175479761, е юридическо лице, което не е 

лицензирано по ЗЕ. Дружеството обаче се явява производител на електрическа енергия, 

произведена по комбиниран начин по смисъла на §1, т. 46 от Допълнителните разпоредби 

на ЗЕ. 

Дружеството е представило заявление вх. № Е-ЗСК-38 от 9.06.2021 г. с 

приложения за издаване на сертификат за произход на електрическата енергия, 

произведена по комбиниран начин през периода от 01.05.2021 г. до 31.05.2021 г. от 

производствената централа ТЕЦ „Оранжерия 200 дка“, находяща се в землището на с. 

Братаница, община Пазарджик, област Пазарджик, отбелязани 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): 2362,548 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: 0,932 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: 2363 бр.; 

▪ ОБЩО: 2363 бр.; 
• ДАННИ ОТНОСНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СЕРТИФИКАТИ ЗА ПРОИЗХОД: 

– Моля, на основание чл. 163б, ал. 5 и ал. 6 от ЗЕ, да бъдат ПРЕХВЪРЛЕНИ 

следните сертификати за произход: 

▪ За ФСЕС: 2363 бр. 

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, 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 
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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 4,871 MWе. 

• В производствена централа ТЕЦ „Оранжерия 200 дка“ през разглеждания период 

е била в експлоатация една инсталация за комбинирано производство на електрическа и 

топлинна енергия ( ДВГ-2) с газо-бутален двигател: 

1) Инсталация ДВГ-1 е тип „Jenbacher JMS 616 GS-N. LC“, производство на 

„Jenbacher“, Австрия и електрически генератор „Stamford“ тип HVSI 804 X. Параметрите 

са: 

– номинална електрическа мощност 2,679 MWе; 

– обща топлинна мощност на топлообменниците 2,574 MWt; 

– електрическа ефективност 43,60 %; 

– топлинна ефективност 41,70 %; 

– обща ефективност 85,30 %; 

2) Инсталация ДВГ-2 е тип „Jenbacher JMS 616 GS-NL“, производство на 

„Jenbacher“, Австрия и електрически генератор „Leroy Somer“ тип LSA 53 VL 85. 

Параметрите са: 

– номинална електрическа мощност 2,192 MWе; 

– обща топлинна мощност на топлообменниците 2,211 MWt; 

– електрическа ефективност 42,50 %; 

– топлинна ефективност 42,90 %; 

– обща ефективност 85,40 %; 

• Данни и постигнати показатели от инсталациите за комбинирано производство: 
Означаване на инсталаци/ята/ите/ ДВГ-1 ДВГ-2 

Вид на инсталаци/ята/ите/ д.в.г.. д.в.г.. 

Година на въвеждане в експлоатация 23.10.2013 23.10.2013 

Вид на основното гориво пр. газ пр. газ 

Долна раб. калоричност на горивото 34 167 kJ/nm3 34 167 kJ/nm3 
Средна месечна температура 16,9оС 16,9оС 
К.П.Д. за разделно пр-во на ЕЕ 48,69% 48,69% 
К.П.Д. за разделно пр-во на ТЕ  90,00% 90,00% 

Изискване за ηобщо  ≥75,00% ≥75,00% 

Постигнат резултат за ηобщо  77,25% 79,75% 

Изискване за ΔF ≥10,00% ≥10,00% 

Постигнат резултат за ΔF 18,79% 20,60% 

 

• Количества електрическа енергия на изхода по електромер: 
Мярка ВСИЧКО Собственост на 

ЕСО 

Собственост на 

ЕРП 

Директни електропроводи 

по чл. 119, ал. 2 

MWh 2362,548 няма 2362,548 няма 

 

• Количества електрическа енергия, намиращи се между: от една страна, шините на 

електрогенераторите на инсталациите за комбинирано производство на електрическа и 

топлинна енергия; от друга страна, изходните електромери цитирани в горната таблица: 

– „Сума на ЕЕ по чл. 162, ал. 1“ от ЗЕ (отбелязано в справката, като реално това е 

„Сума на ЕЕ по чл. 162а“ от ЗЕ) = 123,937 MWh; 

– няма закупени количества ЕЕ за ТЕЦ – 0 MWh; 

• Посоченият коригиращ фактор за избегнати загуби от мрежата, при прилагането 

на хармонизирани референтни стойности на ефективността за разделно производство на 

електрическа енергия: 

– подавана към мрежата експлоатирана от „Електроразпределение Юг“ ЕАД с 

напрежение 20 kV – 0,935 отговаря на Регламента; 

– потребявана на площадката с напрежение 0,4 kV – 0,851 отговаря на Регламента; 

• Общите показатели за разглеждания период на инсталация ДВГ-2, получени при 
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прилагането на методиката за изчисляването на режимните фактори, както и общо за 

централата, са следните: 
Показатели за инсталация ДВГ-1 

 

Мярка Тотална 

енергия 

Комбинирана 

енергия 

Некомбинирана енергия 

топлинна Електрическа 

Полезна топлинна енергия MWh 1039,081 1039,081 – – 

Електрическа енергия MWh 1091,647 1091,647 – – 

Еквивалентна енергия на горивото MWh 2758,300 2758,300 – – 

 
Показатели за инсталация ДВГ-2 

 

Мярка Тотална 

енергия 

Комбинирана 

енергия 

Некомбинирана енергия 

топлинна Електрическа 

Полезна топлинна енергия MWh 1413,292 1413,292 – – 

Електрическа енергия MWh 1394,838 1394,838 – – 

Еквивалентна енергия на горивото MWh 3521,058 3521,058 – – 

 
ОБЩО показатели за 

централата 

Мярка Тотална 

енергия 

Комбинирана 

енергия 

Некомбинирана енергия 

топлинна Електрическа 

Полезна топлинна енергия MWh 2452,373 2452,373 – – 

Електрическа енергия MWh 2486,485 2486,485 – – 

Еквивалентна енергия на горивото MWh 6279,359 6279,359 – – 

 

• Потребена топлинна енергия: 2452,373 MWh. 
След прегледа, на представената от дружеството информация в справката по 

чл. 4, ал. 5 от Наредба № 7 от 19.07.2017 г., не са констатирани неточности и 

несъответствия. 

Информация за количеството нетната електрическа енергия, измерено на 

изхода на централата и произведено по високоефективен комбиниран начин, като 

дял от цялата Енето: 

В случая цялата произведена брутна комбинирана електрическа енергия, измерена на 

шините на електрогенераторите на инсталация ДВГ-2, покрива критерия за брутна 

високоефективна комбинирана електрическа енергия и затова тя директно се намалява със 

„Сума на ЕЕ по чл. 162, ал. 1“ от ЗЕ (записано като графа в справката по чл. 4, ал. 5 от 

Наредба № 7 от 19.07.2017 г., но в случая това се явява „Сума на ЕЕ по чл. 162а“ – т.е. 

избягва се нова промяна на справките), за да се получи на колко е равна 

високоефективната част от Енето  на изхода на централата: 

2486,485 MWh – 123,937 MWh = 2362,548 MWh – отговаря на цялата Енето. 

Изводи: 

• Отчетената обща енергийна ефективност на използваното гориво през 

разглеждания период, за инсталация ДВГ-2, е по-голяма от 75% и количеството брутна 

комбинирана електрическа енергия, определено съгласно наредбата по чл. 162б от ЗЕ – 

Наредба № РД-16-267, е в размер на 2486,485 MWh; 

• Отчетената икономия на използваното гориво през разглеждания период, за 

инсталация ДВГ-2, е по-голяма от 10% и количеството брутна високоефективна 

комбинирана електрическа енергия, определено съгласно наредбата по чл. 162б от ЗЕ – 

Наредба № РД-16-267, е в размер на 2486,485 MWh; 

• Количеството произведена нетна високоефективна комбинирана електрическа 

енергия, измерено на изхода на централата през разглеждания период, е в размер на 

2362,548 MWh. 
• Изискването в чл. 163б от ЗЕ, че сертификатите се издават като се отбелязва 

подаването към съответната електрическа мрежа, е изпълнено посредством следната 

таблица: 

ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТИ 

За 

месец 

Нетна 

ЕЕ от 

ВКЕП в 
настоящ 

месец 

Дял нетна 

ЕЕ от 
ВКЕП над 

квотата от 
решението 

за цени 

Дял нетна ЕЕ от ВКЕП подадена по 

електропреносна мрежа (ЕПМ) 

Дял нетна ЕЕ от ВКЕП подадена по 

електроразпределителна мрежа (ЕРМ) 
Подаде-

на нетна 

ЕЕ от 
ВЕКП 

Подаде-

ната 

плюс 
дробен 

Издаде- 

ни 

серти-  
фикати 

Дробен 

остатък 

за 
следващ 

Подадена 

нетна ЕЕ 

от ВЕКП 
по ЕРМ до 

Подаде-

ната 

плюс 
дробен 

Издаде- 

ни 

серти-  
фикати 

Дробен 

остатък за 

следващ 
период 
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по ЕПМ  остатък 

от минал 

период 

период размера на 

квотата 

остатък 

от минал 

период 

за 

компен-

сиране 
от 

ФСЕС 

MWh MWh MWh MWh бр. MWh MWh MWh бр. MWh 
04/2021 2935,134 0 няма няма няма няма 2935,134 2935,932 2935 0,932 

05/2021 2362,548 0 няма няма няма няма 2362,548 2363,480 2363 0,480 

 

• От направената справка за м. 05/2021 г., използваща данните от предходния 

период (м. 04/2021 г.), за който централата е имала произведена електрическа енергия от 

ВЕКП, която е подадена по електроразпределителната мрежа (експлоатирана от 

„Електроразпределение Юг“ ЕАД), следва, че на основание чл. 162а те се издават до 

размера на количествата, определени с решение на комисията за определяне на 

преференциални цени на „Оранжерии Гимел“ АД – ТЕЦ „Оранжерия 200 дка“ за 

компенсиране, които се прехвърлят към Фонд „Сигурност на електроенергийната 

система“ съгласно чл. 163б, ал. 6 от ЗЕ – за месец май 2021 г. са в размер на 2363 бр. 

Въз основа на горното следва на „Оранжерии Гимел“ АД, гр. София, за 

централа ТЕЦ „Оранжерия 200 дка“, с. Братаница, област Пазарджик, да бъдат 

издадени 2363 бр. за количествата подадени по електроразпределителната мрежа, 

като на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ да бъдат прехвърлени 

2363 бр. – сертификати за произход, всеки от които е електронен документ, който се 

издава за 1 MWh електрическа енергия на производител за нетното производство на 

електрическа енергия, измерено на изхода на централата, при спазване на 

изискванията за точност, надеждност и невъзможност за подправяне, относно всяка 

единица от нея в резултат на високоефективно комбинирано производство на 

електрическа и топлинна енергия през периода от 01.05.2021 г. до 31.05.2021 г. 
 

11. „Оранжерии-Петров дол“ ООД 

„Оранжерии-Петров дол“ ООД със седалище и адрес на управление: Република 

България, област Варна, община Провадия, с. Петров дол 9225, с ЕИК 813208144, е 

юридическо лице, което не е лицензирано по ЗЕ, обаче се явява производител на 

електрическа енергия, произведена по комбиниран начин по смисъла на §1, т. 46 от 

Допълнителните разпоредби на ЗЕ. 

Дружеството е представило заявление вх. № Е-ЗСК-43 от 10.06.2021 г. с 

приложения за издаване на сертификати за произход на електрическата енергия, 

произведена по комбиниран начин през периода от 1.05.2021 г. до 31.05.2021 г. от 

производствената централа ТЕЦ „Оранжерии-Петров дол“, с. Петров дол, общ. Провадия, 

обл. Варна, отбелязани 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) – 590,791 MWh (това количество не 

отговаря на количеството записано в двустранния протокол за търговско мерене 

на изходния електромер, където то е в размер 590,794 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: 0,863 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: 591 бр.; 

• ДАННИ ОТНОСНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СЕРТИФИКАТИ ЗА ПРОИЗХОД: 
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– Моля, на основание чл. 163б, ал. 5 и ал. 6 от ЗЕ, да бъдат ПРЕХВЪРЛЕНИ 

следните сертификати за произход: 

▪ За ФСЕС: 591 бр. 

Забележка: Направената техническа грешка в заявлението (по отношение на 

дробната част от показанието на изходния електромер) е повторена и в 

справката по чл. 4, ал. 5 от Наредба № 7 от 19.07.2017 г., но тя не се е отразила 

върху изчисляването на режимните фактори на инсталацията, а само има 

разлика от три хилядни при количеството електрическа енергия за „собствено 

потребление“. 

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, че по договор № 03/121/04822/17.08.2012 г. между 

Държавен фонд „Земеделие“ и „Оранжерии-Петров дол“ ООД, на 31.10.2014 г. е 

получена еднократна финансова помощ в размер на 700 906,23 лв. 

• Общата инсталирана електрическа мощност на съоръженията, произвеждащи 

електрическа енергия по комбиниран начин, е 2,000 MWе; 

• В ТЕЦ „Оранжерии-Петров дол“, с. Петров дол, през разглеждания период е била 

в експлоатация една инсталация – ДВГ-1 – за комбинирано производство на електрическа 

и топлинна енергия (ДВГ-1), изградена на базата на газо-бутален двигател, тип „TCG2020 

V20“, производство на „MWM“ GmbH - Германия, със следните параметри: 

– номинална електрическа мощност – 2,000 MWе; 

– обща топлинна мощност на топлообменниците – 1,977 MWt; 

– мощност на енергоносителя 4,581 МW; 

– електрическа ефективност 43,66 %; 

– топлинна ефективност 43,16 %; 

– обща ефективност 86,82 %. 

• Данни и постигнати показатели от инсталациите за комбинирано производство: 
Означаване на инсталаци/ята/ите/ ДВГ-1 

Вид на инсталаци/ята/ите/ д.в.г. 

Година на въвеждане в експлоатация 30.06.2014 

Вид на основното гориво пр. газ 

Долна раб. калоричност на горивото 34 175 kJ/nm3 

Средна месечна температура 16,7оС 

К.П.Д. за разделно пр-во на ЕЕ 47,87% 

К.П.Д. за разделно пр-во на ТЕ 90,00% 

Изискване за ηобщо  ≥75,00% 

Постигнат резултат за ηобщо 84,84% 

Изискване за ΔF >10,00% 

Постигнат резултат за ΔF 25,22% 

 

• Количества електрическа енергия на изхода по електромер: 
Мярка ВСИЧКО Собственост на 

ЕСО 

Собственост на 

ЕРП 

Директни електропроводи 

по чл. 119, ал. 2 

MWh 590,794 няма 590,794 няма 

 

• Количества електрическа енергия, намиращи се между: от една страна, шините на 

електрогенераторите на инсталациите за комбинирано производство на електрическа и 

топлинна енергия; от друга страна, изходните електромери цитирани в горната таблица: 

– „Сума на ЕЕ по чл. 162, ал. 1“ от ЗЕ (отбелязано в справката, като реално това е 

„Сума на ЕЕ по чл. 162а“ от ЗЕ) = 29,537 MWh; 

– няма закупени количества ЕЕ за ТЕЦ; 

• Посоченият коригиращ фактор за избегнати загуби от мрежата при прилагането 

на хармонизирани референтни стойности на ефективността за разделно производство на 

електрическа енергия: 

– подавана към мрежата експлоатирана от „Електроразпределение Север“ АД с 
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напрежение 10 kV – 0,918 отговаря на Регламента; 

– потребявана на площадката с напрежение 0,4 kV – 0,851 отговаря на Регламента; 

• Общите показатели за разглеждания период на инсталация ДВГ-1, получени при 

прилагането на методиката за изчисляването на режимните фактори, са следните: 

Показатели за централата 
Мярка Тотална 

енергия 

Комбинирана 

енергия 

Некомбинирана енергия 

топлинна електрическа 

Полезна топлинна енергия MWh 684,000 684,000 – – 

Електрическа енергия MWh 620,331 620,331 – – 

Еквивалентна енергия на горивото MWh 1537,385 1537,385 – – 

 

• Потребена топлинна енергия: 684,000 MWh. 

След прегледа, на представената от дружеството информация по чл. 4, ал. 5 от 

Наредба № 7 от 19.07.2017 г., не са констатирани неточности и несъответствия. 

Информация за високоефективната комбинирана електрическа енергия на 

изхода на централата, като дял от Енето: 

В случая цялата произведена брутна комбинирана електрическа енергия, измерена 

на шините на електрогенератора на инсталация ДВГ-1, покрива критерия за брутна 

високоефективна комбинирана електрическа енергия и затова тя директно се намалява със 

„Сума на ЕЕ по чл. 162, ал. 1“ от ЗЕ (записано като графа в справката по чл. 4, ал. 5 от 

Наредба № 7 от 19.07.2017 г., но в случая това се явява „Сума на ЕЕ по чл. 162а“ – т.е. 

избягва се нова промяна на справките), за да се получи на колко е равна 

високоефективната част от Е нето  на изхода на централата: 

620,331 MWh – 29,537 MWh = 590,794 MWh – отговаря на цялата Енето. 

Изводи: 

• Отчетената обща енергийна ефективност на използваното гориво през 

разглеждания период за инсталация ДВГ-1 е по-голяма от 75% и количеството брутна 

комбинирана електрическа енергия, определено съгласно наредбата по чл. 162, ал. 3 от ЗЕ 

– Наредба № РД-16-267, е в размер на 620,331 MWh; 

• Отчетената икономия на използваното гориво през разглеждания период за 

инсталация ДВГ-1 е по-голяма от 10% и количеството брутна високоефективна 

комбинирана електрическа енергия, определено съгласно наредбата по чл. 162, ал. 3 от ЗЕ 

– Наредба № РД-16-267, е в размер на 620,331 MWh; 

• Количеството произведена нетна високоефективна комбинирана електрическа 

енергия, измерено на изхода на централата през разглеждания период, е в размер на 

590,794 MWh. 

• Изискването в чл. 163б от ЗЕ, че сертификатите се издават като се отбелязва 

подаването към съответната електрическа мрежа, е изпълнено посредством следната 

таблица: 

ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТИ 

За 
месец 

Нетна 

ЕЕ от 

ВКЕП в 
настоящ 

месец 

Дял 

нетна ЕЕ 

от ВКЕП 
допълни

-ла ЕЕ от 

НеВЕКП 
при 

продаж-

би по чл. 
119, ал. 2 

от ЗЕ 

Дял нетна ЕЕ от ВКЕП подадена по 

електропреносна мрежа (ЕПМ) 

Дял нетна ЕЕ от ВКЕП подадена по 

електроразпределителна мрежа (ЕРМ) 
Подаде-

на нетна 

ЕЕ от 
ВЕКП по 

ЕПМ  

Подаде-

ната 

плюс 
дробен 

остатък 
от минал 

период 

Издаде- 

ни 

серти-  
фикати 

Дробен 

остатък 

за 
следващ 

период 

Подадена 

нетна ЕЕ 

от ВЕКП 
по ЕРМ 

Подаде-

ната 

плюс 
дробен 

остатък 
от минал 

период 

Издаде- 

ни 

серти-  
фикати 

Дробен 

остатък за 

следващ 
период 

MWh MWh MWh MWh бр. MWh MWh MWh бр. MWh 
04/2021 1146,840 0 няма няма няма няма 1146,840 1146,863 1146 0,863 

05/2021 590,794 0 няма няма няма няма 590,794 591,657 591 0,657 

 

• От направената справка за м. 05/2021 г., използваща данните от предходния 

период (м. 04/2021 г.), за който централата е имала произведена електрическа енергия от 

ВЕКП, следва, че издадените сертификати на „Оранжерии-Петров дол“ ООД за реално 

подадената нетна електрическа енергия от ВЕКП по електроразпределителната мрежа 

(експлоатирана от „Електроразпределение Север“ АД), които се прехвърлят към Фонд 
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„Сигурност на електроенергийната система“ съгласно чл. 163б, ал. 6 от ЗЕ – за месец 

април 2021 г. са в размер на 591 бр. 

Въз основа на горното следва на „Оранжерии-Петров дол“ ООД, с. Петров дол, 

общ. Провадия, обл. Варна, за централа ТЕЦ „Оранжерии-Петров дол“, с. Петров 

дол, да бъдат издадени 591 бр. за количествата подадени по 

електроразпределителната мрежа, като на Фонд „Сигурност на електроенергийната 

система“ да бъдат прехвърлени 591 бр. – сертификати за произход, всеки от които е 

електронен документ, който се издава за 1 MWh електрическа енергия на 

производител за нетното производство на електрическа енергия, измерено на изхода 

на централата, при спазване на изискванията за точност, надеждност и 

невъзможност за подправяне, относно всяка единица от нея в резултат на 

високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия 

през периода от 1.05.2021 г. до 31.05.2021 г. 

 

12. „Инертстрой-Калето“ АД 

„Инертстрой-Калето“ АД със седалище и адрес на управление: Република 

България; област Враца; община Мездра; гр. Мездра 3100; ул. „Иван Вазов“ № 2, с ЕИК 

106028833, е юридическо лице, което не е лицензирано по ЗЕ, обаче се явява 

производител на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин по смисъла на 

§1, т. 46 от Допълнителните разпоредби на ЗЕ. 

Дружеството е представило заявление с вх. № Е-ЗСК-46 от 7.06.2021 г. с 

приложения за издаване на сертификати за произход на електрическата енергия, 

произведена по комбиниран начин през периода от 01.05.2021 г. до 31.05.2021  г. от 

производствената централа ТЕЦ „Оранжерия Озирис“, с. Брусен, общ. Мездра, обл. Враца, 

отбелязани 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): 1203,735 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: 0,301 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: 1204 бр.  
▪ • ДАННИ ОТНОСНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СЕРТИФИКАТИ ЗА ПРОИЗХОД: 

– Моля, на основание чл. 163б, ал. 5 и ал. 6 от ЗЕ, да бъдат ПРЕХВЪРЛЕНИ 

следните сертификати за произход: 

▪ За ФСЕС: 1204 бр. 

След прегледа на представената информация, изпратена със заявлението, 

както и на допълнително изпратената, 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, 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 2,027 MWе; 
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• В ТЕЦ „Оранжерия Озирис“, с. Брусен, през разглеждания период е била в 

експлоатация една инсталация за комбинирано производство на електрическа и топлинна 

енергия – ДВГ-1 – изградена на базата на газо-бутален двигател G3516H (Caterpillar, 

USA), със следните параметри: 

– номинална електрическа мощност – 2,027 MWе;  

– обща топлинна мощност на топлообменниците – 1,902 MWt;  

– електрическа ефективност 43,40 %; 

– топлинна ефективност 42,80 %; 

– обща ефективност 86,20 %; 

• Данни и постигнати показатели от инсталациите за комбинирано производство: 
Означаване на инсталаци/ята/ите/ ДВГ-1 

Вид на инсталаци/ята/ите/ д.в.г. 

Година на въвеждане в експлоатация 19.02.2015 г. 

Вид на основното гориво пр. газ 

Долна раб. калоричност на горивото 34 171 kJ/nm3 
Средна месечна температура 17,1оС 
К.П.Д. за разделно пр-во на ЕЕ 48,75% 
К.П.Д. за разделно пр-во на ТЕ 90,00% 

Изискване за ηобщо  ≥75,00% 

Постигнат резултат за ηобщо 83,34% 
Изискване за ΔF >10,00% 

Постигнат резултат за ΔF 23,96% 

 

• Количества електрическа енергия на изхода по електромер: 
Мярка ВСИЧКО Собственост на 

ЕСО 

Собственост на 

ЕРП 

Директни електропроводи по 

чл. 119, ал. 2 

MWh 1203,735 няма 1203,735 няма 

 

• Количества електрическа енергия, намиращи се между: от една страна, шините на 

електрогенераторите на инсталациите за комбинирано производство на електрическа и 

топлинна енергия; от друга страна, изходните електромери цитирани в горната таблица: 

– „Сума на ЕЕ по чл. 162, ал. 1“ от ЗЕ (отбелязано в справката, като реално това е 

„Сума на ЕЕ по чл. 162а“ от ЗЕ) = 40,260 MWh; 

– няма закупени количества ЕЕ за ТЕЦ = 0 MWh; 

• Посоченият коригиращ фактор за избегнати загуби от мрежата при прилагането 

на хармонизирани референтни стойности на ефективността за разделно производство на 

електрическа енергия: 

– подавана към мрежата експлоатирана от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД с 

напрежение 20 kV – 0,935 отговаря на Регламента; 

– потребявана на площадката с напрежение 0,4 kV – 0,851 отговаря на Регламента; 

• Общите показатели за разглеждания период на инсталация ДВГ-1, получени при 

прилагането на методиката за изчисляването на режимните фактори, са следните: 
ОБЩО показатели за 

централата 

Мярка Тотална 

енергия 

Комбинирана 

енергия 

Некомбинирана енергия 

топлинна електрическа 

Полезна топлинна енергия MWh 1261,434 1261,434 – – 

Електрическа енергия MWh 1243,995 1243,995 – – 

Еквивалентна енергия на горивото MWh 3006,224 3006,224 – – 

 

• Потребена топлинна енергия: 1261,434 MWh. 
След прегледа, на представената от дружеството информация по чл. 4, ал. 5 от 

Наредба № 7 от 19.07.2017 г., не са констатирани неточности и несъответствия. 

Информация за количеството нетната електрическа енергия, измерено на 

изхода на централата и произведено по високоефективен комбиниран начин, като 

дял от цялата Енето: 

В случая цялата произведена брутна комбинирана електрическа енергия, измерена 

на шините на електрогенератора на инсталация ДВГ-1, покрива критерия за брутна 
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високоефективна комбинирана електрическа енергия и затова тя директно се намалява със 

„Сума на ЕЕ по чл. 162, ал. 1“ от ЗЕ (записано като графа в справката по чл. 4, ал. 5 от 

Наредба № 7 от 19.07.2017 г., но в случая това се явява „Сума на ЕЕ по чл. 162а“ – т.е. 

избягва се нова промяна на справките), за да се получи на колко е равна 

високоефективната част от Е нето  на изхода на централата: 

1243,995 MWh – 40,260 MWh = 1203,735 MWh – отговаря на цялата Енето. 
Изводи: 

• Отчетената обща енергийна ефективност на използваното гориво през 

разглеждания период  за инсталация ДВГ-1 е по-голяма от 75% и количеството брутна 

комбинирана електрическа енергия, определено съгласно наредбата по чл. 162б от ЗЕ – 

Наредба № РД-16-267, е в размер на 1243,995 MWh; 
• Отчетената икономия на използваното гориво през разглеждания период за 

инсталация ДВГ-1 е по-голяма от 10% и количеството брутна високоефективна 

комбинирана електрическа енергия, определено съгласно наредбата по чл. 162б от ЗЕ – 

Наредба № РД-16-267, е в размер на 1243,995 MWh; 
• Количеството произведена нетна високоефективна комбинирана електрическа 

енергия, измерено на изхода на централата през разглеждания период, е в размер на 

1203,735 MWh. 
• Изискването в чл. 163б от ЗЕ, че сертификатите се издават като се отбелязва 

подаването към съответната електрическа мрежа, е изпълнено посредством следната 

таблица: 

ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТИ 

За 
месец 

Нетна 

ЕЕ от 

ВКЕП в 
настоящ 

месец 

Дял 

нетна ЕЕ 

от ВКЕП 
допълни-

ла ЕЕ от 

НеВЕКП 
при 

продаж-

би по чл. 
119, ал. 2 

от ЗЕ 

Дял нетна ЕЕ от ВКЕП подадена по 

електропреносна мрежа (ЕПМ) 

Дял нетна ЕЕ от ВКЕП подадена по 

електроразпределителна мрежа (ЕРМ) 
Подаде-

на нетна 
ЕЕ от 

ВЕКП по 

ЕПМ  

Подаде-

ната 
плюс 

дробен 

остатък 
от минал 

период 

Издаде- 

ни 
серти-  

фикати 

Дробен 

остатък 
за 

следващ 

период 

Подадена 

нетна ЕЕ 
от ВЕКП 

по ЕРМ 

Подаде-

ната 
плюс 

дробен 

остатък 
от минал 

период 

Издаде- 

ни 
серти-  

фикати 

Дробен 

остатък за 
следващ 

период 

MWh MWh MWh MWh бр. MWh MWh MWh бр. MWh 
04/2021 1153,568 0 няма няма няма няма 1153,568 1154,301 1154 0,301 

05/2021 1203,735 0 няма няма няма няма 1203,735 1204,036 1204 0,036 

 

• От направената справка за м. 05/2021 г., използваща данните от предходния 

период (м. 04/2021 г.), за който централата е имала произведена електрическа енергия от 

ВЕКП, следва, че издадените сертификати на „Инертстрой-Калето“ АД за реално 

подадената нетна електрическа енергия от ВЕКП по електроразпределителната мрежа 

(експлоатирана от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД), които се прехвърлят към Фонд 

„Сигурност на електроенергийната система“ съгласно чл. 163б, ал. 6 от ЗЕ – за месец 

май 2021 г. са в размер на 1204 бр. 
Въз основа на горното следва на „Инертстрой-Калето“ АД, област Враца, 

община Мездра, гр. Мездра, за централа ТЕЦ „Оранжерия Озирис“, с. Брусен, общ. 

Мездра, обл. Враца, да бъдат издадени 1204 бр. за количествата подадени по 

електроразпределителната мрежа, като на Фонд „Сигурност на електроенергийната 

система“ да бъдат прехвърлени 1204 бр. – сертификати за произход, всеки от които е 

електронен документ, който се издава за 1 MWh електрическа енергия на 

производител за нетното производство на електрическа енергия, измерено на изхода 

на централата, при спазване на изискванията за точност, надеждност и 

невъзможност за подправяне, относно всяка единица от нея в резултат на 

високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия 

през периода от 01.05.2021 г. до 31.05.2021 г. 
 

13. „Топлофикация-Враца“ ЕАД – ТЕЦ „Градска“ 

„Топлофикация-Враца“ EАД, със седалище и адрес на управление: Република 
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България, област Враца, община Враца, град Враца 3000, ул. „Максим Горки“ № 9, с ЕИК 

106006256, е юридическо лице, което е лицензирано по ЗЕ. Дружеството има издадена 

лицензия за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ № Л-025-02 от 

15.11.2000 г., изменена с Решение № И1-Л-025-02 от 25.11.2004 г., № И2-Л-025-02 от 

04.04.2005 г., № И3-Л-025/07.05.2012 г. и № И4-Л-025 от 24.02.2014 г. 

Дружеството е представило заявление вх. № Е-ЗСК-5 от 8.06.2021 г., с приложения 

за издаване на сертификат за произход на електрическа енергия, произведена от централа 

за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия ТЕЦ „Градска“, за 

периода от 01.05.2021 г. до 31.05.2021 г., отбелязани 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): 3763,905 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: 0,293 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: 3764 бр.; 

▪ ОБЩО: 3764 бр.; 
• ДАННИ ОТНОСНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СЕРТИФИКАТИ ЗА ПРОИЗХОД: 

– Моля, на основание чл. 163б, ал. 5 и ал. 6 от ЗЕ, да бъдат ПРЕХВЪРЛЕНИ 

следните сертификати за произход: 

▪ За ФСЕС: 3764 бр. 

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, 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 6,24 MWе; 

• През разглеждания период в ТЕЦ „Градска“ е била в експлоатация две 

инсталации – ДВГ-1 и ДВГ-2 – за комбинирано производство на електрическа и топлинна 

енергия, всяка от която се състои от двигател с вътрешно горене тип W16V 25 SG – 

производство на Wartsila Швеция и електрически генератор и има следните стойности: 

– номинална електрическа мощност 3,20 MWе;  

– обща топлинна мощност на топлообменниците 3,21 MWt;  

– електрическа ефективност 40%; 

– топлинна ефективност 41%; 

– обща ефективност 81%; 

• Данни и постигнати показатели от инсталациите за комбинирано производство: 
Означаване на инсталациите ДВГ-1 ДВГ-2 

Вид на инсталаци/ята/ите/ д.в.г. д.в.г. 

Година на въвеждане в експлоатация 25.11.2005 г. 25.11.2005 г. 

Вид на основното гориво пр. газ пр. газ 

Долна раб. калоричност на горивото 34 169 kJ/nm3 34 169 kJ/nm3 
Средна месечна температура 17,14оС 17,14оС 
К.П.Д. за разделно пр-во на ЕЕ 48,71% 48,71% 
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К.П.Д. за разделно пр-во на ТЕ 90,00% 90,00% 

Изискване за ηобщо  ≥75,00% ≥75,00% 

Постигнат резултат за ηобщо 76,44% 80,96% 

Изискване за ΔF ≥10,00% ≥10,00% 

Постигнат резултат за ΔF 16,50% 20,86% 

 

• Количества електрическа енергия на изхода по електромер: 
Мярка ВСИЧКО Собственост на 

ЕСО 

Собственост на 

ЕРП 

Директни електропроводи 

по чл. 119, ал. 2 

MWh 3763,905 няма 3763,905 няма 

 

• Количества електрическа енергия, намиращи се между: от една страна, шините на 

електрогенераторите на инсталациите за комбинирано производство на електрическа и 

топлинна енергия; от друга страна, изходните електромери цитирани в горната таблица: 

– „Сума на ЕЕ по чл. 162, ал. 1“ от ЗЕ (отбелязано в справката, като реално това е 

„Сума на ЕЕ по чл. 162а“ от ЗЕ) = 161,995 MWh; 

– закупена ЕЕ за производство Езакуп. за произв. = 0,155 MWh. 
• Посоченият коригиращ фактор за избегнати загуби от мрежата при прилагането 

на хармонизирани референтни стойности на ефективността за разделно производство на 

електрическа енергия: 

– подавана към мрежата експлоатирана от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД с 

напрежение 20 kV – 0,935 – отговаря на Регламента; 

– потребявана на площадката с напрежение 0,4 kV – 0,851 – отговаря на 

Регламента; 

• Общите показатели за разглеждания период на инсталации ДВГ-1 и ДВГ-2, 

получени при прилагането на методиката за изчисляването на режимните фактори, 

са следните: 

Показатели за инсталация ДВГ-1  
Мярка Тотална 

енергия 

Комбинирана 

енергия 

Некомбинирана енергия 

топлинна електрическа 

Полезна топлинна енергия MWh 1970,000 1970,000 – – 

Електрическа енергия MWh 1847,600 1847,600 – – 

Еквивалентна енергия на горивото MWh 4994,459 4994,459 – – 

 

Показатели за инсталация ДВГ-2  
Мярка Тотална 

енергия 

Комбинирана 

енергия 

Некомбинирана енергия 

топлинна електрическа 

Полезна топлинна енергия MWh 2277,000 2277,000 – – 

Електрическа енергия MWh 2078,300 2078,300 – – 

Еквивалентна енергия на горивото MWh 5379,292 5379,292 – – 

 
Показатели за инсталация 

ОБЩО за централата 

Мярка Тотална 

енергия 

Комбинирана 

енергия 

Некомбинирана енергия 

топлинна електрическа 

Полезна топлинна енергия MWh 4247,000 4247,000 – – 

Електрическа енергия MWh 3925,900 3925,900 – – 

Еквивалентна енергия на горивото MWh 10 373,751 10 373,751 – – 

 

• Потребена топлинна енергия: 1676,579 MWh (в т.ч. QВК = 158,066 MWh). 
След прегледа, на представената от дружеството информация в справката по 

чл. 4, ал. 5 от Наредба № 7 от 19.07.2017 г., не са констатирани неточности и 

несъответствия. 

Информация за количеството нетната електрическа енергия, измерено на 

изхода на централата и произведено по високоефективен комбиниран начин, като 

дял от цялата Енето: 

В случая цялата произведена брутна комбинирана електрическа енергия, измерена 

на шините на електрогенератора на двете инсталации – ДВГ-1 и ДВГ-2 покрива критерия 

за брутна високоефективна комбинирана електрическа енергия и затова тя директно се 

намалява със „Сума на ЕЕ по чл. 162, ал. 1“ от ЗЕ (записано като графа в справката по чл. 
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4, ал. 5 от Наредба № 7 от 19.07.2017 г., но в случая това се явява „Сума на ЕЕ по чл. 162а“ 

–т.е. избягва се нова промяна на справките), за да се получи на колко е равна 

високоефективната част от Е нето  на изхода на централата: 

3925,900 MWh – 161,995 MWh = 3763,905 MWh – отговаря на цялата Енето. 
Изводи: 

• Отчетената обща енергийна ефективност на използваното гориво през 

разглеждания период за инсталация ДВГ-2 е по-голяма от 75% и количеството брутна 

комбинирана електрическа енергия, определено съгласно наредбата по чл. 162б от ЗЕ – 

Наредба № РД-16-267, е в размер на 3925,900 MWh; 
• Отчетената икономия на използваното гориво през разглеждания период за 

инсталация ДВГ-2 е по-голяма от 10% и количеството брутна високоефективна 

комбинирана електрическа енергия, определено съгласно наредбата по чл. 162б от ЗЕ – 

Наредба № РД-16-267, е в размер на 3925,900 MWh; 
• Количеството произведена нетна високоефективна комбинирана електрическа 

енергия, измерено на изхода на централата през разглеждания период, е в размер на  

3763,905 MWh. 

• Изискването в чл. 163б от ЗЕ, че сертификатите се издават като се отбелязва 

подаването към съответната електрическа мрежа, е изпълнено посредством следната 

таблица: 

ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТИ 

За 
месец 

Нетна 

ЕЕ от 

ВКЕП в 
настоящ 

месец 

Дял 

нетна ЕЕ 

от ВКЕП 
допълни-

ла ЕЕ от 

НеВЕКП 
при 

продаж-

би по чл. 
119, ал. 2 

от ЗЕ 

Дял нетна ЕЕ от ВКЕП подадена по 

електропреносна мрежа (ЕПМ) 

Дял нетна ЕЕ от ВКЕП подадена по 

електроразпределителна мрежа (ЕРМ) 
Подаде-

на нетна 

ЕЕ от 
ВЕКП по 

ЕПМ  

Подаде-

ната 

плюс 
дробен 

остатък 
от минал 

период 

Издаде- 

ни 

серти-  
фикати 

Дробен 

остатък 

за 
следващ 

период 

Подадена 

нетна ЕЕ 

от ВЕКП 
по ЕРМ  

Подаде-

ната 

плюс 
дробен 

остатък 
от минал 

период 

Издаде- 

ни 

серти-  
фикати 

Дробен 

остатък за 

следващ 
период 

MWh MWh MWh MWh бр. MWh MWh MWh бр. MWh 
04/2021 2858,701 0 няма няма няма няма 2858,701 2859,293 2859 0,293 

05/2021 3763,905 0 няма няма няма няма 3763,905 3764,198 3764 0,198 

 

• От направената справка за м. 05/2021 г., използваща данните от предходния 

период (м. 04/2021 г.), за който централата е имала произведена електрическа енергия от 

ВЕКП, следва, че издадените сертификати на „Топлофикация-Враца“ ЕАД – ТЕЦ 

„Градска“ за реално подадената нетна електрическа енергия от ВЕКП по 

електроразпределителната мрежа (експлоатирана от „ЧЕЗ Разпределение България“ 

АД), които се прехвърлят към Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ 

съгласно чл. 163б, ал. 6 от ЗЕ – за месец май 2021 г. са в размер на 3764 бр. 
Въз основа на горното следва на „Топлофикация-Враца“ ЕАД, за централа 

ТЕЦ „Градска“, гр. Враца, да бъдат издадени 3764 бр. за количествата подадени по 

електроразпределителната мрежа, като на Фонд „Сигурност на електроенергийната 

система“ да бъдат прехвърлени 3764 бр. – сертификати за произход, всеки от които е 

електронен документ, който се издава за 1 MWh електрическа енергия на 

производител за нетното производство на електрическа енергия, измерено на изхода 

на централата, при спазване на изискванията за точност, надеждност и 

невъзможност за подправяне, относно всяка единица от нея в резултат на 

високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия 

през периода от 01.05.2021 г. до 31.05.2021 г. 

 

14. „Топлофикация – Враца“ ЕАД – ОЦ „Младост“ 

„Топлофикация-Враца“ EАД, със седалище и адрес на управление: Република 

България, област Враца, община Враца, град Враца 3000, ул. „Максим Горки“ № 9, с ЕИК 

106006256, е юридическо лице, което е лицензирано по ЗЕ. Дружеството има издадена 

лицензия за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ № Л-025-02 от 
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15.11.2000 г., изменена с Решение № И1-Л-025-02 от 25.11.2004 г., № И2-Л-025-02 от 

04.04.2005 г., № И3-Л-025 от 07.05.2012 г. и № И4-Л-025 от 24.02.2014 г. 

Дружеството е представило заявление вх. № Е-ЗСК-40 от 8.06.2021 г., с 

приложения за издаване на сертификат за произход на електрическа енергия, произведена 

от централа за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия ОЦ 

„Младост“, за периода от 01.05.2021 г. до 31.05.2021 г., отбелязани 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): 1312,084 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: 0,925 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: 1313 бр.; 

▪ ОБЩО: 1313 бр.; 
• ДАННИ ОТНОСНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СЕРТИФИКАТИ ЗА ПРОИЗХОД: 

– Моля, на основание чл. 163б, ал. 5 и ал. 6 от ЗЕ, да бъдат ПРЕХВЪРЛЕНИ 

следните сертификати за произход: 

▪ За ФСЕС: 1313 бр. 
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, 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 2,004 MWе. 

• През разглеждания период в ОЦ „Младост“ е била в експлоатация една 

инсталация (ДВГ-1) за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, 

която се състои от двигател с вътрешно горене тип JGS612GS-N.LG – производство на 

„Йембахер“ – Австрия и електрически генератор. Параметрите на инсталацията ДВГ-1 са: 

– номинална електрическа мощност 2,004 MWе; 

– обща топлинна мощност на топлообменниците 1,850 MWt; 

– електрическа ефективност 43,50%; 

– топлинна ефективност 41,60%; 

– обща ефективност 85,10%. 

• Данни и постигнати показатели от инсталацията за комбинирано производство: 
Означаване на инсталациите ДВГ-1 

Вид на инсталаци/ята/ите/ д.в.г. 

Година на въвеждане в експлоатация 16.02.2012 г. 

Вид на основното гориво пр. газ 

Долна раб. калоричност на горивото 34 169 kJ/nm3 
Средна месечна температура 17,14оС 
К.П.Д. за разделно пр-во на ЕЕ 47,77% 
К.П.Д. за разделно пр-во на ТЕ 90,00% 

Изискване за ηобщо  ≥75,00% 

Постигнат резултат за ηобщо 77,41% 
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Изискване за ΔF ≥10,00% 

Постигнат резултат за ΔF 22,15% 

 

• Количества електрическа енергия на изхода по електромер: 
Мярка ВСИЧКО Собственост на 

ЕСО 

Собственост на 

ЕРП 

Директни електропроводи 

по чл. 119, ал. 2 

MWh 1312,084 няма 1312,084 няма 

 

• Количества електрическа енергия, намиращи се между: от една страна, шините на 

електрогенераторите на инсталациите за комбинирано производство на електрическа и 

топлинна енергия; от друга страна, изходните електромери цитирани в горната таблица: 

– „Сума на ЕЕ по чл. 162, ал. 1“ от ЗЕ (отбелязано в справката, като реално това е 

„Сума на ЕЕ по чл. 162а“ от ЗЕ) = 90,216 MWh; 
– закупена ЕЕ за производство Езакуп. за произв. = 0,048 MWh. 
• Посоченият коригиращ фактор за избегнати загуби от мрежата при прилагането 

на хармонизирани референтни стойности на ефективността за разделно производство на 

електрическа енергия: 

– подавана към мрежата експлоатирана от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД с 

напрежение 10 kV – 0,918 – отговаря на Регламента; 

– потребявана на площадката с напрежение 0,4 kV – 0,851 – отговаря на 

Регламента; 

• Общите показатели за разглеждания период на инсталация ДВГ-1, получени при 

прилагането на методиката за изчисляването на режимните фактори, са следните: 

Показатели за централата 
Мярка Тотална 

енергия 

Комбинирана 

енергия 

Некомбинирана енергия 

топлинна електрическа 

Полезна топлинна енергия МWh 1110,000 1110,000 – – 

Електрическа енергия МWh 1402,300 1402,300 – – 

Еквивалентна енергия на горивото МWh 3245,476 3245,476 – – 

 

• Потребена топлинна енергия: 434,310 MWh. 

След прегледа, на представената от дружеството информация в справката по 

чл. 4, ал. 5 от Наредба № 7 от 19.07.2017 г., не са констатирани неточности и 

несъответствия. 

Информация за количеството нетната електрическа енергия, измерено на 

изхода на централата и произведено по високоефективен комбиниран начин, като 

дял от цялата Енето: 

В случая цялата произведена брутна комбинирана електрическа енергия, измерена 

на шините на електрогенератора на инсталация ДВГ-1, покрива критерия за брутна 

високоефективна комбинирана електрическа енергия и затова тя директно се намалява със 

„Сума на ЕЕ по чл. 162, ал. 1“ от ЗЕ (записано като графа в справката по чл. 4, ал. 5 от 

Наредба № 7 от 19.07.2017 г., но в случая това се явява „Сума на ЕЕ по чл. 162а“ –т.е. 

избягва се нова промяна на справките), за да се получи на колко е равна 

високоефективната част от Е нето  на изхода на централата: 

1402,300 MWh – 90,216 MWh = 1312,084 MWh – отговаря на цялата Енето. 
Изводи: 

• Отчетената обща енергийна ефективност на използваното гориво през 

разглеждания период за инсталация ДВГ-1 е по-голяма от 75% и количеството брутна 

комбинирана електрическа енергия, определено съгласно наредбата по чл. 162б от ЗЕ – 

Наредба № РД-16-267, е в размер на 1402,300 MWh; 
• Отчетената икономия на използваното гориво през разглеждания период за 

инсталация ДВГ-1 е по-голяма от 10% и количеството брутна високоефективна 

комбинирана електрическа енергия, определено съгласно наредбата по чл. 162б от ЗЕ – 

Наредба № РД-16-267, е в размер на 1402,300 MWh; 

• Количеството произведена нетна високоефективна комбинирана електрическа 

енергия, измерено на изхода на централата през разглеждания период, е в размер на 
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1312,084 MWh; 
• Изискването в чл. 163б от ЗЕ, че сертификатите се издават като се отбелязва 

подаването към съответната електрическа мрежа, е изпълнено посредством следната 

таблица: 

ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТИ 

За 

месец 

Нетна 
ЕЕ от 

ВКЕП в 
настоящ 

месец 

Дял 
нетна ЕЕ 

от ВКЕП 

допълни-
ла ЕЕ от 

НеВЕКП 
при 

продаж-

би по чл. 
119, ал. 2 

от ЗЕ 

Дял нетна ЕЕ от ВКЕП подадена по 

електропреносна мрежа (ЕПМ) 

Дял нетна ЕЕ от ВКЕП подадена по 

електроразпределителна мрежа (ЕРМ) 
Подаде-

на нетна 

ЕЕ от 
ВЕКП по 

ЕПМ  

Подаде-

ната 

плюс 
дробен 

остатък 

от минал 
период 

Издаде- 

ни 

серти-  
фикати 

Дробен 

остатък 

за 
следващ 

период 

Подадена 

нетна ЕЕ 

от ВЕКП 
по ЕРМ 

Подаде-

ната 

плюс 
дробен 

остатък 

от минал 
период 

Издаде- 

ни 

серти-  
фикати 

Дробен 

остатък за 

следващ 
период 

MWh MWh MWh MWh бр. MWh MWh MWh бр. MWh 
04/2021 1170,817 0 няма няма няма няма 1170,817 1170,925 1170 0,925 

05/2021 1312,084 0 няма няма няма няма 1312,084 1313,009 1313 0,009 

 

• От направената справка за м. 05/2021 г., използваща данните от предходния 

период (м. 04/2021 г.), за който централата е имала произведена електрическа енергия от 

ВЕКП, следва, че издадените сертификати на „Топлофикация–Враца“ ЕАД – ОЦ 

„Младост“ за реално подадената нетна електрическа енергия от ВЕКП по 

електроразпределителната мрежа (експлоатирана от „ЧЕЗ Разпределение България“ 

АД), които се прехвърлят към Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ 

съгласно чл. 163б, ал. 6 от ЗЕ – за месец май 2021 г. са в размер на 1313 бр. 
Въз основа на горното следва на „Топлофикация–Враца“ ЕАД, за централа 

ОЦ „Младост“, гр. Враца, да бъдат издадени 1313 бр. за количествата подадени по 

електроразпределителната мрежа, като на Фонд „Сигурност на електроенергийната 

система“ да бъдат прехвърлени 1313 бр. – сертификати за произход, всеки от които е 

електронен документ, който се издава за 1 MWh електрическа енергия на 

производител за нетното производство на електрическа енергия, измерено на изхода 

на централата, при спазване на изискванията за точност, надеждност и 

невъзможност за подправяне, относно всяка единица от нея в резултат на 

високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия 

през периода от 01.05.2021 г. до 31.05.2021 г. 

 

15. „Топлофикация-Бургас“ ЕАД 

„Топлофикация-Бургас“ ЕАД със седалище и адрес на управление: Република 

България, област Бургас, община Бургас, гр. Бургас 8000, ж.к. „Лозово“, ЕИК 102011085 е 

юридическо лице, което е лицензирано по ЗЕ. Дружеството притежава лицензия за 

дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ № Л-023-02 от 15.11.2000 

г., изменена с Решение № Р-036 от 17.04.2006 г. 

Дружеството е представило заявление с вх. № Е-ЗСК-21 от 04.06.2021 г., с 

приложения за издаване на сертификат за произход на електрическа енергия, произведена 

от централа за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия от ТЕЦ 

„Бургас“ в ж.к. „Лозово“, за периода от 01.05.2021 г. до 31.05.2021 г., отбелязани 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: 

▪ Електропреносната мрежа (ЕПМ) – 6092,107MWh; 

– 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: 
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▪ ЕПМ: 0,730 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: 

▪ ЕПМ: 6092 бр.; 

▪ ОБЩО: 6092 бр.; 

• ДАННИ ОТНОСНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СЕРТИФИКАТИ ЗА ПРОИЗХОД: 

– Моля, на основание чл. 163б, ал. 5 и ал. 6 от ЗЕ, да бъдат ПРЕХВЪРЛЕНИ 

следните сертификати за произход: 

▪ За ФСЕС: 6092 бр. 

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, 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 17,764 MWe. 

• В централата „Бургас“, гр. Бургас през разглеждания период са били в 

експлоатация пет инсталации (ДВГ-1, ДВГ-2, ДВГ-3, ДВГ-4 и ДВГ-6) за комбинирано 

производство на електрическа и топлинна енергия, всяка с инсталиран газов бутален 

двигател тип 16V25SG, производство на WARTSILA и електрически генератор; 

• Параметрите на всяка от инсталациите ДВГ-1, ДВГ-2 и ДВГ-3 са: 

– номинална електрическа мощност 3,120 MWе; 

– обща топлинна мощност на топлообменниците 3,240 MWt; 

– електрическа ефективност 37,45%; 

– топлинна ефективност 45,75%; 

– обща ефективност 83,20%. 

• Параметрите на инсталация ДВГ-4 са: 

– номинална електрическа мощност 2,800 MWe; 

– обща топлинна мощност на топлообменниците 2,956 MWt; 

– електрическа ефективност 37,13%; 

– топлинна ефективност 45,03%; 

– обща ефективност 82,16%. 

• Параметрите на всяка от инсталациите ДВГ-5 (не е работил) и ДВГ-6 са: 

– номинална електрическа мощност 2,802 MWе; 

– обща топлинна мощност на топлообменниците 2,956 MWt; 

– електрическа ефективност 37,01%; 

– топлинна ефективност 44,79%; 

– обща ефективност 81,8%. 

• Данни и постигнати показатели от инсталациите за комбинирано производство: 
Означаване на инсталациите ДВГ-1 ДВГ-2 ДВГ-3 ДВГ-4 ДВГ-6 

Вид на инсталациите д.в.г. д.в.г. д.в.г. д.в.г. д.в.г. 

Въвеждане в експлоатация 26.04.2007 26.04.2007 26.04.2007 26.04.2007 26.04.2007 

Вид на основното гориво пр. газ пр. газ пр. газ пр. газ пр. газ 

Долна работна калоричност на 

горивото 
34 120 kJ/nm3 34 120 kJ/nm3 34 120 kJ/nm3 34 120 kJ/nm3 34 120 kJ/nm3 

Ср. месечна температура 17,1оС 17,1оС 17,1оС 17,1оС 17,1оС 

К.П.Д. за разд. пр-во на ЕЕ 48,67% 48,67% 48,67% 48,67% 48,67% 

К.П.Д. за разд. пр-во на ТЕ 90,00% 90,00% 90,00% 90,00% 90,00% 

Изискване за ηобщо  ≥75,00% ≥75,00% ≥75,00% ≥75,00% ≥75,00% 

Постигнат резултат за ηобщо 80,08% 79,78% 79,28% 82,84% 83,34% 

Изискване за ΔF ≥10,00% ≥10,00% ≥10,00% ≥10,00% ≥10,00% 

Постигнат резултат за ΔF 18,71% 19,80% 19,52% 21,77% 21,54% 
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• Количества електрическа енергия на изхода по електромер: 
Мярка ВСИЧКО Собственост на 

ЕСО 

Собственост на 

ЕРП 

Директни електропроводи по 

чл. 119, ал. 2 

MWh 6092,107 6092,107 няма няма 

 

• Количества електрическа енергия, намиращи се между: от една страна, шините на 

електрогенераторите на инсталациите за комбинирано производство на електрическа и 

топлинна енергия; от друга страна, изходните електромери цитирани в горната таблица: 

– „Сума на ЕЕ по чл. 162, ал. 1“ от ЗЕ (отбелязано в справката, като реално това е 

„Сума на ЕЕ по чл. 162а“ от ЗЕ) = 650,517 MWh; 

– няма закупени количества ЕЕ за ТЕЦ = 0 MWh; 

• Посоченият коригиращ фактор за избегнати загуби от мрежата при прилагането 

на хармонизирани референтни стойности на ефективността за разделно производство на 

електрическа енергия: 

– подавана към мрежата експлоатирана от ЕСО ЕАД с напрежение 20 kV – 0,935 

отговаря на Регламента; 

– потребявана на площадката с напрежение 6 kV – 0,891 отговаря на Регламента. 

• Общите показатели за разглеждания период на всяка от инсталациите, както и 

обобщените брутни данни за централата, получени при прилагането на Методиката за 

изчисляването на режимните фактори, са следните: 
Показатели за ДВГ-1 Мярка Тотална 

енергия 

Комбинирана 

енергия 

Некомбинирана енергия 

топлинна електрическа 

Полезна топлинна енергия MWh 1192,281 1192,281 – – 

Електрическа енергия MWh 1163,781 1163,781 – – 

Еквивалентна енергия на горивото MWh 2905,926 2905,926 – – 

 
Показатели ДВГ-2 Мярка Тотална 

енергия 

Комбинирана 

енергия 

Некомбинирана енергия 

топлинна електрическа 

Полезна топлинна енергия MWh 1565,219 1565,219 – – 

Електрическа енергия MWh 1465,000 1465,000 – – 

Еквивалентна енергия на горивото MWh 3797,987 3797,987 – – 

 
Показатели ДВГ-3 Мярка Тотална 

енергия 

Комбинирана 

енергия 

Некомбинирана енергия 

топлинна електрическа 

Полезна топлинна енергия MWh 1534,562 1534,562 – – 

Електрическа енергия MWh 1464,500 1464,500 – – 

Еквивалентна енергия на горивото MWh 3782,898 3782,898 – – 

 
Показатели ДВГ-4 Мярка Тотална 

енергия 

Комбинирана 

енергия 

Некомбинирана енергия 

топлинна електрическа 

Полезна топлинна енергия MWh 1582,750 1582,750 – – 

Електрическа енергия MWh 1376,656 1376,656 – – 

Еквивалентна енергия на горивото MWh 3572,593 3572,593 – – 

 
Показатели ДВГ-6 Мярка Тотална 

енергия 

Комбинирана 

енергия 

Некомбинирана енергия 

топлинна електрическа 

Полезна топлинна енергия MWh 1531,781 1531,781 – – 

Електрическа енергия MWh 1272,687 1272,687 – – 

Еквивалентна енергия на горивото MWh 3365,254 3365,254 – – 

 
ОБЩО показатели за 

централата 

Мярка Тотална 

енергия 

Комбинирана 

енергия 

Некомбинирана енергия 

топлинна електрическа 

Полезна топлинна енергия MWh 7406,593 7406,593 – – 

Електрическа енергия MWh 6742,624 6742,624 – – 

Еквивалентна енергия на горивото MWh 17 424,658 17 424,658 – – 
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• Потребена топлинна енергия: 6221,209 MWh (в т.ч. Qвк = 1924,761 MWh). 

След прегледа, на представената от дружеството информация в справката по 

чл. 4, ал. 5 от Наредба № 7 от 19.07.2017 г., не са констатирани неточности и 

несъответствия: 

Информация за количеството нетна електрическа енергия, измерено на изхода 

на централата и произведено по високоефективен комбиниран начин, като дял от 

цялата Енето: 

В случая цялата произведена брутна комбинирана електрическа енергия, измерена 

на шините на електрогенераторите на инсталации ДВГ-1, ДВГ-2, ДВГ-3, ДВГ-4, ДВГ-5 и 

ДВГ-6 покрива критерия за брутна високоефективна комбинирана електрическа енергия и 

затова тя директно се намалява със „Сума на ЕЕ по чл. 162, ал. 1“ от ЗЕ (записано като 

графа в справката по чл. 4, ал. 5 от Наредба № 7 от 19.07.2017 г., но в случая това се явява 

„Сума на ЕЕ по чл. 162а“ – т.е. избягва се нова промяна на справките), за да се получи на 

колко е равна високоефективната част от Е нето  на изхода на централата: 

6742,624 MWh – 650,517 MWh = 6092,107 MWh – отговаря на цялата Енето. 

Изводи: 

• Отчетената обща енергийна ефективност на използваното гориво през 

разглеждания период за всяка от инсталациите: ДВГ-1, ДВГ-2, ДВГ-3, ДВГ-4, ДВГ-5 и 

ДВГ-6, е по-голяма от 75 % и количеството брутна комбинирана електрическа енергия, 

определено съгласно наредбата по чл. 162б от ЗЕ – Наредба № РД-16-267, е в размер на 

6742,624 MWh; 

• Отчетената икономия на използваното гориво през разглеждания период за 

всяка от инсталациите: ДВГ-1, ДВГ-2, ДВГ-3, ДВГ-4, ДВГ-5 и ДВГ-6, е по-голяма от 

10% и количеството брутна високоефективна комбинирана електрическа енергия, 

определено съгласно наредбата по чл. 162б от ЗЕ – Наредба № РД-16-267, е в размер на 

6742,624 MWh; 

• Количеството произведена нетна високоефективна комбинирана електрическа 

енергия, измерено на изхода на централата през разглеждания период, е в размер на 

6092,107 MWh. 

• Изискването в чл. 163б от ЗЕ, че сертификатите се издават като се отбелязва 

подаването към съответната електрическа мрежа, е изпълнено посредством следната 

таблица: 

ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТИ 

За 
месец 

Нетна 

ЕЕ от 

ВКЕП в 
настоящ 

месец 

Дял 

нетна ЕЕ 

от ВКЕП 
допълни

-ла ЕЕ от 

НеВЕКП 
при 

продаж-

би по чл. 
119, ал. 2 

от ЗЕ 

Дял нетна ЕЕ от ВКЕП подадена по 

електропреносна мрежа (ЕПМ) 

Дял нетна ЕЕ от ВКЕП подадена по 

електроразпределителна мрежа (ЕРМ) 
Подаде-

на нетна 
ЕЕ от 

ВЕКП по 

ЕПМ  

Подаде-

ната 
плюс 

дробен 

остатък 
от минал 

период 

Издаде- 

ни 
серти-  

фикати 

Дробен 

остатък 
за 

следващ 

период 

Подадена 

нетна ЕЕ 
от ВЕКП 

по ЕРМ 

Подаде-

ната 
плюс 

дробен 

остатък 
от минал 

период 

Издаде- 

ни 
серти-  

фикати 

Дробен 

остатък за 
следващ 

период 

MWh MWh MWh MWh бр. MWh MWh MWh бр. MWh 
04/2021 6631,187 0 6631,187 6631,730 6631 0,730 няма няма няма няма 

05/2021 6092,107 0 6092,107 6092,837 6092 0,837 няма няма няма няма 

 

• От направената справка за м. 05/2021 г., използваща данните от предходния 

период (м. 04/2021 г.), за който централата е имала произведена електрическа енергия от 

ВЕКП, следва, че издадените сертификати на „Топлофикация-Бургас“ ЕАД за реално 

подадената нетна електрическа енергия от ВЕКП по електропреносната мрежа 

(експлоатирана от ЕСО ЕАД), които се прехвърлят към Фонд „Сигурност на 

електроенергийната система“ съгласно чл. 163б, ал. 6 от ЗЕ – за месец май 2021 г. са в 

размер на 6092 бр. 

Въз основа на горното следва на „Топлофикация-Бургас“ ЕАД, гр. Бургас, за 

централа „Бургас“, гр. Бургас, да бъдат издадени 6092 бр. за количествата подадени 

по електропреносната мрежа, като на Фонд „Сигурност на електроенергийната 
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система“ да бъдат прехвърлени 6092 бр. – сертификати за произход, всеки от които е 

електронен документ, който се издава за 1 MWh електрическа енергия на 

производител за нетното производство на електрическа енергия, измерено на изхода 

на централата, при спазване на изискванията за точност, надеждност и 

невъзможност за подправяне, относно всяка единица от нея в резултат на 

високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия 

през периода от 01.05.2021 г. до 31.05.2021 г. 

 

16. „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД 

„Веолия Енерджи Варна“ ЕАД със седалище и адрес на управление: Република 

България, област Варна, община Варна, гр. Варна 9020, район „Младост“, ж.к. 

„Възраждане“, бул. „Янош Хуняди“ № 5, с ЕИК 103195446, е юридическо лице, което е 

лицензирано по ЗЕ. Дружеството притежава лицензия за дейността производство на 

електрическа и топлинна енергия № Л-041-02 от 06.12.2000 г., изменена с решения: № И1-

Л-041-02 от 13.06.2005 г., № И2-Л-041-02 от 01.12.2008 г. и № И3-Л-041 от 05.12.2011г. и 

№ И4-Л-041 от 13.09.2018 г. 

Дружеството е представило заявление вх. № Е-ЗСК-26 от 8.06.2021 г. с 

приложения за издаване на сертификат за произход на електрическа енергия, произведена 

от централа за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия от ОЦ 

„Владислав Варненчик“ за периода от 01.05.2021 г. до 31.05.2021 г., отбелязани 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): 3472,519 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: 0,220 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: 3472 бр.; 

▪ ОБЩО: 3472 бр.; 

• ДАННИ ОТНОСНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СЕРТИФИКАТИ ЗА ПРОИЗХОД: 

– Моля, на основание чл. 163б, ал. 5 и ал. 6 от ЗЕ, да бъдат ПРЕХВЪРЛЕНИ 

следните сертификати за произход: 

▪ За ФСЕС: 3472 бр. 

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, 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 11,180 MWe. 

• В централата „Владислав Варненчик“, гр. Варна през разглеждания период са 

били в експлоатация четири инсталации (ДВГ-1, ДВГ-2, ДВГ-3 и ДВГ-4) за комбинирано 

производство на електрическа и топлинна енергия. 

• Параметрите на всяка от инсталациите ДВГ-1 и ДВГ-2, оборудвани с двигател с 
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вътрешно горене тип J616 GS-Е02 на фирмата „Йенбахер“ – Австрия и електрически 

генератор, са следните: 

– номинална електрическа мощност 2,428 MWе; 

– инсталирана топлинна мощност – 2,419 MWt; 

– електрическа ефективност 42,80 %;  

– топлинна ефективност 42,70 %; 

– обща ефективност 85,50 %; 

• Параметрите на всяка от инсталациите ДВГ-3 и ДВГ-4, оборудвани с двигател с 

вътрешно горене тип J616 GS-F02 на фирмата „Йенбахер“ – Австрия и електрически 

генератор, са следните: 

– номинална електрическа мощност 2,430 MWe; 

– инсталирана топлинна мощност – 2,409 MWt; 

– електрическа ефективност 42,70 %; 

– топлинна ефективност 43,10 %; 

– обща ефективност 85,80%; 

• Параметрите на инсталацията ДВГ-5, оборудвана с двигател с вътрешно горене 

тип JMS 612 GS-C01 на фирмата „Йенбахер“ – Австрия и електрически генератор, са 

следните: 

– номинална електрическа мощност 1,464 MWe; 

– инсталирана топлинна мощност – 1,574 MWt; 

– електрическа ефективност 40,50%; 

– топлинна ефективност 43,50%; 

– обща ефективност 84,0%; 

• Данни и постигнати показатели от инсталациите за комбинирано производство: 
Означаване на инсталациите ДВГ-1 ДВГ-2 ДВГ-3 ДВГ-4 ДВГ-5 

Вид на инсталациите д.в.г. д.в.г. д.в.г. д.в.г. д.в.г. 

Година на въвеждане в експлоатация 29.04.2005 г. 29.04.2005 г. 22.04.2009 г. 22.04.2009 г. 01.10.2015 

Вид на основното гориво пр. газ пр. газ пр. газ пр. газ пр. газ 

Долна раб. калоричност на горивото 34 171 kJ/nm3 34 171 kJ/nm3 34 171 kJ/nm3 34 171 kJ/nm3 34 171 kJ/nm3 

Средна месечна температура 16,8оС 16,8оС 16,8оС 16,8оС 16,8оС 

К.П.Д. за разделно пр-во на ЕЕ 48,83% 48,83% 48,83% 48,83% 48,83% 

К.П.Д. за разделно пр-во на ТЕ 90,00% 90,00% 90,00% 90,00% 90,00% 

Изискване за ηобщо  ≥75,00% ≥75,00% ≥75,00% ≥75,00% ≥75,00% 

Постигнат резултат за ηобщо 80,16 79,68% 82,29% 79,67% 87,67% 

Изискване за ΔF ≥10,00% ≥10,00% ≥10,00% ≥10,00% ≥10,00% 

Постигнат резултат за ΔF 21,46% 20,99% 22,97% 20,98% 27,42% 

 

• Количества електрическа енергия на изхода по електромер: 
Мярка ВСИЧКО Собственост на 

ЕСО 

Собственост на 

ЕРП 

Директни електропроводи 

по чл. 119, ал. 2 

MWh 3472,519 няма 3472,519 няма 

 

• Количества електрическа енергия, намиращи се между: от една страна, шините на 

електрогенераторите на инсталациите за комбинирано производство на електрическа и 

топлинна енергия; от друга страна, изходните електромери цитирани в горната таблица: 

– „Сума на ЕЕ по чл. 162, ал. 1“ от ЗЕ (отбелязано в справката, като реално това е 

„Сума на ЕЕ по чл. 162а“ от ЗЕ) = 136,881 MWh.  

– закупена ЕЕ за производство. Езакуп. за произв. = 0,313 MWh. 

• Посоченият коригиращ фактор за избегнати загуби от мрежата при прилагането 

на хармонизирани референтни стойности на ефективността за разделно производство на 

електрическа енергия: 

– подавана към мрежата експлоатирана от „Електроразпределение Север“ АД с 

напрежение 20 kV – 0,935 отговаря на Регламента; 

– потребявана на площадката с напрежение 0,4 kV и 6 кV – 0,891 отговаря на 

Регламента; 
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• Общите показатели през разглеждания период на инсталации: ДВГ-1, ДВГ-2, 

ДВГ-3, ДВГ-4 и ДВГ-5 , както и обобщените брутни данни за централата, получени при 

прилагането на методиката за изчисляването на режимните фактори, са следните: 
Показатели за инсталация ДВГ-1 Мярка Тотална 

енергия 

Комбинира-

на енергия 

Некомбинирана енергия 

Топлинна електрическа 

Полезна топлинна енергия MWh 1083,900 1083,900 – – 

Електрическа енергия MWh 1126,700 1126,700 – – 

Еквивалентна енергия на горивото MWh 2757,889 2757,889 – – 

 
Показатели за инсталация ДВГ-2 Мярка Тотална 

енергия 

Комбинира-

на енергия 

Некомбинирана енергия 

Топлинна електрическа 

Полезна топлинна енергия MWh 1452,100 1452,100 – – 

Електрическа енергия MWh 1508,400 1508,400 – – 

Еквивалентна енергия на горивото MWh 3715,551 3715,551 – – 

 
Показатели за инсталация ДВГ-3 Мярка Тотална 

енергия 

Комбинира-

на енергия 

Некомбинирана енергия 

Топлинна електрическа 

Полезна топлинна енергия MWh 355,700 355,700 – – 

Електрическа енергия MWh 352,700 352,700 – – 

Еквивалентна енергия на горивото MWh 860,883 860,883 – – 

 
Показатели за инсталация ДВГ-4 Мярка Тотална 

енергия 

Комбинира-

на енергия 

Некомбинирана енергия 

Топлинна електрическа 

Полезна топлинна енергия MWh 595,300 595,300 – – 

Електрическа енергия MWh 618,700 618,700 – – 

Еквивалентна енергия на горивото MWh 1523,871 1523,871 – – 

 
Показатели за инсталация ДВГ-5 Мярка Тотална 

енергия 

Комбинира-

на енергия 

Некомбинирана енергия 

Топлинна електрическа 

Полезна топлинна енергия MWh 3,000 3,000 – – 

Електрическа енергия MWh 2,900 2,900 – – 

Еквивалентна енергия на горивото MWh 6,730 6,730 – – 

 
ОБЩО показатели за 

централата 

Мярка Тотална 

енергия 

Комбинирана 

енергия 

Некомбинирана енергия 

Топлинна електрическа 

Полезна топлинна енергия MWh 3490,000 3490,000 – – 

Електрическа енергия MWh 3609,400 3609,400 – – 

Еквивалентна енергия на горивото MWh 8864,923 8864,923 – – 

 

• Потребена топлинна енергия: 2458,359 MWh (в т.ч. Qвк = 404,000 MWh). 

След прегледа, на представената от дружеството информация в справката по 

чл. 4, ал. 5 от Наредба № 7 от 19.07.2017 г., не са констатирани неточности и 

несъответствия. 

Информация за количеството нетната електрическа енергия, измерено на 

изхода на централата и произведено по високоефективен комбиниран начин, като 

дял от цялата Енето: 

В случая цялата произведена брутна комбинирана електрическа енергия, измерена 

на шините на електрогенераторите на инсталации ДВГ-1, ДВГ-2, ДВГ-3, ДВГ-4 и ДВГ-5, 

покрива критерия за брутна високоефективна комбинирана електрическа енергия и затова 

тя директно се намалява със „Сума на ЕЕ по чл. 162, ал. 1“ от ЗЕ (записано като графа в 

справката по чл. 4, ал. 5 от Наредба № 7 от 19.07.2017 г., но в случая това се явява „Сума 

на ЕЕ по чл. 162а“ –т.е. избягва се нова промяна на справките), за да се получи на колко е 

равна високоефективната част от Е нето  на изхода на централата: 

3609,400 MWh – 136,881 MWh = 3472,519 MWh – отговаря на цялата Енето. 

Изводи: 

• Отчетената обща енергийна ефективност на използваното гориво през 

разглеждания период за всяка от инсталациите: ДВГ-1, ДВГ-2, ДВГ-3, ДВГ-4 и ДВГ-5, е 
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по-голяма от 75 % и количеството брутна комбинирана електрическа енергия, 

определено съгласно наредбата по чл. 162б от ЗЕ – Наредба № РД-16-267, е в размер на 

3609,400 MWh; 

• Отчетената икономия на използваното гориво през разглеждания период за 

всяка от инсталациите: ДВГ-1, ДВГ-2, ДВГ-3, ДВГ-4 и ДВГ-5, е по-голяма от 10% и 

количеството брутна високоефективна комбинирана електрическа енергия, определено 

съгласно наредбата по чл. 162б от ЗЕ – Наредба № РД-16-267, е в размер на 3609,400 

MWh; 

• Количеството произведена нетна високоефективна комбинирана електрическа 

енергия, измерено на изхода на централата през разглеждания период, е в размер на 

3472,519 MWh. 

• Изискването в чл. 163б от ЗЕ, че сертификатите се издават като се отбелязва 

подаването към съответната електрическа мрежа, е изпълнено посредством следната 

таблица: 

ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТИ 

За 
месец 

Нетна 

ЕЕ от 

ВКЕП в 
настоящ 

месец 

Дял 

нетна ЕЕ 

от ВКЕП 
допълни

-ла ЕЕ от 

НеВЕКП 
при 

продаж-

би по чл. 
119, ал. 2 

от ЗЕ 

Дял нетна ЕЕ от ВКЕП подадена по 

електропреносна мрежа (ЕПМ) 

Дял нетна ЕЕ от ВКЕП подадена по 

електроразпределителна мрежа (ЕРМ) 
Подаде-

на нетна 

ЕЕ от 
ВЕКП по 

ЕПМ  

Подаде-

ната 

плюс 
дробен 

остатък 

от минал 
период 

Издаде- 

ни 

серти-  
фикати 

Дробен 

остатък 

за 
следващ 

период 

Подадена 

нетна ЕЕ 

от ВЕКП 
по ЕРМ 

Подаде-

ната 

плюс 
дробен 

остатък 

от минал 
период 

Издаде- 

ни 

серти-  
фикати 

Дробен 

остатък за 

следващ 
период 

MWh MWh MWh MWh бр. MWh MWh MWh бр. MWh 
04/2021 7463,478 0 няма няма няма няма 7463,478 7464,220 7464 0,220 

05/2021 3472,519 0 няма няма няма няма 3472,519 3472,739 3472 0,739 

 

• От направената справка за м. 05/2021 г., използваща данните от предходния 

период (м. 04/2021 г.), за който централата е имала произведена електрическа енергия от 

ВЕКП, следва, че издадените сертификати на „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД за реално 

подадената нетна електрическа енергия от ВЕКП по електроразпределителната мрежа 

(експлоатирана от „Електроразпределение Север“ АД), които се прехвърлят към Фонд 

„Сигурност на електроенергийната система“ съгласно чл. 163б, ал. 6 от ЗЕ – за месец 

май 2021 г. са в размер на 3472 бр. 

Въз основа на горното следва на „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД, за 

топлофикационна централа „Владислав Варненчик“, гр. Варна, да бъдат издадени 

3472 бр. за количествата подадени по електроразпределителната мрежа, като на 

Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ да бъдат прехвърлени 3472 бр. – 

сертификати за произход, всеки от които е електронен документ, който се издава за 1 

MWh електрическа енергия на производител за нетното производство на 

електрическа енергия, измерено на изхода на централата, при спазване на 

изискванията за точност, надеждност и невъзможност за подправяне, относно всяка 

единица от нея в резултат на високоефективно комбинирано производство на 

електрическа и топлинна енергия през периода от 01.05.2021 г. до 31.05.2021 г. 

 

17. „Топлофикация Петрич“ ЕАД 

„Топлофикация Петрич“ ЕАД със седалище и адрес на управление: Република 

България, област Благоевград, община Петрич, гр. Петрич 2850, ул. „Шосето за София“ - 

Оранжерии, с ЕИК 202637962, е юридическо лице, което е лицензирано по ЗЕ. 

Дружеството има издадена лицензия за дейността производство на електрическа и 

топлинна енергия № Л-435-03 от 27.02.2015 г. 

Дружеството е представило заявление вх. № Е-ЗСК-29 от 9.06.2021 г., с 

приложения за издаване на сертификат за произход на електрическата енергия, 

произведена от централа за комбинирано производство на електрическа и топлинна 

енергия на ТЕЦ „Когенерация – 1, 2, 3, 4 и КЦ“ за периода от 01.05.2021 г. до 31.05.2021 
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г., отбелязани 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: 

▪ Електропреносната мрежа (ЕПМ): 189,329 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: 

▪ ЕПМ: 0,687 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: 

▪ ЕПМ: 190 бр.; 

▪ ОБЩО: 190 бр.; 

• ДАННИ ОТНОСНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СЕРТИФИКАТИ ЗА ПРОИЗХОД: 

– Моля, на основание чл. 163б, ал. 5 и ал. 6 от ЗЕ, да бъдат ПРЕХВЪРЛЕНИ 

следните сертификати за произход: 

▪ За ФСЕС: 190 бр. 

След прегледа на представената информация е констатирано следното: 

• Допусната е техническа грешка от страна на дружеството, дробният остатък за 

следващ период от месец юни е 0,550 MWh. 

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

на КЕВР, дружеството е декларирало, 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 15,584 MWе. 

• В централата на „Топлофикация Петрич“ ЕАД през разглеждания период е била в 

експлоатация 1 бр. инсталации – ДВГ-1 – за комбинирано производство на електрическа и 

топлинна енергия. 

• Параметрите на всяка от инсталациите, оборудвани с двигател с вътрешно горене 

тип TCG 2020V20 с гориво природен газ и електрически генератор, са следните: 

– номинална електрическа мощност – 1,948 MWе; 

– обща топлинна мощност на топлообменниците – 2,153 MWt; 

– електрическа ефективност 42,20%; 

– топлинна ефективност 46,60%; 

– обща ефективност 88,80%. 

• Данни и постигнати показатели от инсталациите за комбинирано производство: 
Означаване на инсталациите ДВГ-1 

Вид на инсталациите д.в.г. 

Година на въвеждане в експлоатация 27.02.2008 

Вид на основното гориво пр. газ 

Долна раб. калоричност на горивото 34 133 kJ/nm3 

Средна месечна температура 19,3оС 

К.П.Д. за разделно пр-во на ЕЕ 47,62% 

К.П.Д. за разделно пр-во на ТЕ 90,00% 

Изискване за ηобщо  ≥75,00% 

Постигнат резултат за ηобщо 77,90% 

Изискване за ΔF ≥10,00% 

Постигнат резултат за ΔF 18,82% 
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• Количества електрическа енергия на изхода по електромер: 
Мярка ВСИЧКО Собственост на 

ЕСО 

Собственост на 

ЕРП 

Директни електропроводи 

по чл. 119, ал. 2 

MWh 189,329 189,329 няма няма 

 

• Количества електрическа енергия, намиращи се между: от една страна, шините на 

електрогенераторите на инсталациите за комбинирано производство на електрическа и 

топлинна енергия; от друга страна, изходните електромери цитирани в горната таблица: 

– „Сума на ЕЕ по чл. 162, ал. 1“ от ЗЕ (отбелязано в справката, като реално това е 

„Сума на ЕЕ по чл. 162а“ от ЗЕ) = 60,671 MWh; 

– закупени количества ЕЕ за ТЕЦ = 71,203 MWh; 

– Есн тец = 131,874 MWh; 

• Посоченият коригиращ фактор за избегнати загуби от мрежата при прилагането 

на хармонизирани референтни стойности на ефективността за разделно производство на 

електрическа енергия: 

– подавана към мрежата експлоатирана от ЕСО ЕАД с напрежение 20 kV – 0,935 

отговаря на Регламента; 

– потребявана на площадката с напрежение 0,4 kV – 0,851 отговаря на Регламента. 

Показателите за разглеждания период, получени при прилагането на методиката за 

изчисляването на режимните фактори, са следните: 
Показатели ДВГ-1 и  

ОБЩО за централата 

Мярка Тотална 

енергия 

Комбинирана 

енергия 

Некомбинирана енергия 

топлинна електрическа 

Полезна топлинна енергия MWh 276,000 276,000 – – 

Електрическа енергия MWh 250,000 250,000 – – 

Еквивалентна енергия на горивото MWh 675,189 675,189 – – 

 

• Потребена топлинна енергия: 355,000 MWh. (в т.ч. Qвк = 112,000 MWh); 

След прегледа, на представената от дружеството информация в справката по 

чл. 4, ал. 5 от Наредба № 7 от 19.07.2017 г., не са констатирани неточности и 

несъответствия. 

Информация за количеството нетната електрическа енергия, измерено на 

изхода на централата и произведено по високоефективен комбиниран начин, като 

дял от цялата Енето: 

В случая цялата произведена брутна комбинирана електрическа енергия, измерена 

на шините на електрогенераторите на инсталации ДВГ-1, ДВГ-2 и ДВГ-6, покрива 

критерия за брутна високоефективна комбинирана електрическа енергия и затова тя 

директно се намалява със „Сума на ЕЕ по чл. 162, ал. 1“ от ЗЕ (записано като графа в 

справката по чл. 4, ал. 5 от Наредба № 7 от 19.07.2017 г., но в случая това се явява „Сума 

на ЕЕ по чл. 162а“ –т.е. избягва се нова промяна на справките), за да се получи на колко е 

равна високоефективната част от Енето на изхода на централата: 

250,000 MWh – 60,671 MWh = 189,329 MWh – отговаря на цялата Енето. 

Изводи: 

• Отчетената обща енергийна ефективност на използваното гориво през 

разглеждания период за всяка от инсталациите: ДВГ-1, ДВГ-6 и ДВГ-7, е по-голяма от 

75% и количеството брутна комбинирана електрическа енергия, определено съгласно 

наредбата по чл. 162б от ЗЕ – Наредба № РД-16-267, е в размер на 250,000 MWh; 

• Отчетената икономия на използваното гориво през разглеждания период за 

всяка от инсталациите: ДВГ-1, ДВГ-6 и ДВГ-7, е по-голяма от 10% и количеството 

брутна високоефективна комбинирана електрическа енергия, определено съгласно 

наредбата по чл. 162б от ЗЕ – Наредба № РД-16-267, е в размер на 250,000 MWh; 

• Количеството произведена нетна високоефективна комбинирана електрическа 

енергия, измерено на изхода на централата през разглеждания период, е в размер на 

189,329 MWh. 

• Изискването в чл. 163б от ЗЕ, че сертификатите се издават като се отбелязва 
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подаването към съответната електрическа мрежа, е изпълнено посредством следната 

таблица: 

ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТИ 

За 

месец 

Нетна 
ЕЕ от 

ВКЕП в 

настоящ 
месец 

Дял 
нетна ЕЕ 

от ВКЕП 

допълни
-ла ЕЕ от 

НеВЕКП 

при 
продаж-

би по чл. 
119, ал. 2 

от ЗЕ 

Дял нетна ЕЕ от ВКЕП подадена по 

електропреносна мрежа (ЕПМ) 

Дял нетна ЕЕ от ВКЕП подадена по 

електроразпределителна мрежа (ЕРМ) 
Подаде-

на нетна 

ЕЕ от 
ВЕКП по 

ЕПМ  

Подаде-

ната 

плюс 
дробен 

остатък 

от минал 
период 

Издаде- 

ни 

серти-  
фикати 

Дробен 

остатък 

за 
следващ 

период 

Подадена 

нетна ЕЕ 

от ВЕКП 
по ЕРМ 

Подаде-

ната 

плюс 
дробен 

остатък 

от минал 
период 

Издаде- 

ни 

серти-  
фикати 

Дробен 

остатък за 

следващ 
период 

MWh MWh MWh MWh бр. MWh MWh MWh бр. MWh 
04/2021 861,029 0 861,029 861,687 861 0,687 няма няма няма няма 

05/2021 189,329 0 189,329 190,016 190 0,016 няма няма няма няма 

 

• От направената справка за м. 05/2021 г., използваща данните от предходния 

период (м. 04/2019 г.), за който централата е имала произведена електрическа енергия от 

ВЕКП с издадени сертификати, следва, че издадените сертификати на „Топлофикация 

Петрич“ ЕАД за реално подадената нетна електрическа енергия от ВЕКП по 

електропреносната мрежа (експлоатирана от ЕСО ЕАД), които се прехвърлят към 

Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ съгласно чл. 163б, ал. 6 от ЗЕ – за 

месец май 2021 г. са в размер на 190 бр. 

Въз основа на горното следва на „Топлофикация Петрич“ ЕАД, гр. Петрич за 

централата на ТЕЦ „Когенерация – 1, 2, 3, 4 и КЦ“, гр. Петрич, да бъдат издадени 190 

бр. за количествата подадени по електропреносната мрежа, като на Фонд „Сигурност 

на електроенергийната система“ да бъдат прехвърлени 190 бр. – сертификати за 

произход, всеки от които е електронен документ, който се издава за 1 MWh 

електрическа енергия на производител за нетното производство на електрическа 

енергия, измерено на изхода на централата, при спазване на изискванията за 

точност, надеждност и невъзможност за подправяне, относно всяка единица от нея в 

резултат на високоефективно комбинирано производство на електрическа и 

топлинна енергия през периода от 01.05.2021 г. до 31.05.2021 г. 

 

18. „Когрийн“ ООД 

„Когрийн“ ООД, със седалище и адрес на управление: Република България, област 

Пловдив, община Първомай, гр. Първомай 4270, ул. „Перуника“ № 27, с ЕИК 201200529, е 

юридическо лице, което е лицензирано по ЗЕ. Дружеството притежава лицензия за 

дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ № Л-385-03 от 25.06.2012г. 

Дружеството е представило заявление вх. № Е-ЗСК-39 от 04.06.2021 г., с 

приложения за издаване на сертификат за произход на електрическата енергия, 

произведена от централа за комбинирано производство на електрическа и топлинна 

енергия – „Когенерационна централа 6,66 MW“, гр. Първомай, за периода от 1.05.2021 г. 

до 31.05.2021 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: 

▪ Електропреносната мрежа (ЕПМ) – 2179,836 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: 

▪ ЕПМ: 0,319 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 
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19.07.2017 г., да ми бъдат ИЗДАДЕНИ сертификати относно: 

▪ ЕПМ: 2180 бр.; 
• ДАННИ ОТНОСНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СЕРТИФИКАТИ ЗА ПРОИЗХОД: 

– Моля, на основание чл. 163б, ал. 5 и ал. 6 от ЗЕ, да бъдат ПРЕХВЪРЛЕНИ 

следните сертификати за произход: 

▪ За ФСЕС: 2180 бр. 
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, 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 на площадката, 

произвеждащи електрическа енергия по комбиниран начин е 6,666 MWе; 

• В когенерационната централа на „Когрийн“ ООД през разглеждания период са 

били в експлоатация две инсталации – ДВГ-1 и ДВГ-2 – за комбинирано производство на 

електрическа и топлинна енергия; 
• Параметрите на двете инсталации (работилата и неработилата) са еднакви, 

оборудвани с двигатели с вътрешно горене тип TCG 2032 V12 с гориво природен газ и 

електрически генератор, са следните: 

– номинална електрическа мощност 3,333 MWе; 

– топлинна мощност 3,341 MWt; 

– електрическа ефективност 43,20%; 

– топлинна ефективност 43,30%; 

– обща ефективност 86,50%. 

• Данни и постигнати показатели от инсталациите за комбинирано производство: 
Означаване на инсталаци/ята/ите/ ДВГ-1 
Вид на инсталаци/ята/ите/ д.в.г. 

Година на въвеждане в експлоатация 01.09.2012 

Вид на основното гориво пр. газ 

Долна раб. калоричност на горивото 34 171 kJ/nm3 
Средна месечна температура 17,3оС 
К.П.Д. за разделно пр-во на ЕЕ 48,27% 
К.П.Д. за разделно пр-во на ТЕ 90,00% 

Изискване за ηобщо  ≥75,00% 

Постигнат резултат за ηобщо 93,75% 

Изискване за ΔF >10,00% 

Постигнат резултат за ΔF 31,23% 

 

• Количества електрическа енергия на изхода по електромер: 
Мярка ВСИЧКО Собственост на 

ЕСО 

Собственост на 

ЕРП 

Директни електропроводи 

по чл. 119, ал. 2 

MWh 2179,836 2179,836 няма няма 

 

• Относно количествата електрическа енергия (ЕЕ), потребявани на площадката на 

централата, дружеството е записало следните данни: 

– „Сума на ЕЕ по чл. 162, ал. 1“ от ЗЕ (отбелязано в справката, като реално това е 

„Сума на ЕЕ по чл. 162а“ от ЗЕ) = 346,964 MWh; 
– няма закупени количества ЕЕ за ТЕЦ = 0 MWh; 

• Посоченият коригиращ фактор за избегнати загуби от мрежата при прилагането 

на хармонизирани референтни стойности на ефективността за разделно производство на 

електрическа енергия: 

– подавана към мрежата експлоатирана от ЕСО ЕАД с напрежение 20 kV – 0,935 

отговаря на Регламента; 
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– потребявана на площадката с напрежение 0,4 kV – 0,851 отговаря на Регламента. 

• Показателите за разглеждания период на инсталации ДВГ-1 и ДВГ-2, както и 

общо за централата, получени при прилагането на методиката за изчисляването на 

режимните фактори, са следните: 
Показатели ДВГ-1 и 

ОБЩО за централата 

Мярка Тотална 

енергия 

Комбинирана 

енергия 

Некомбинирана енергия 

топлинна електрическа 

Полезна топлинна енергия MWh 2989,100 2989,100 – – 

Електрическа енергия MWh 2526,800 2526,800 – – 

Еквивалентна енергия на горивото MWh 5883,919 5883,919 – – 

 

• Потребена топлинна енергия: 2989,100 MWh. 
След прегледа, на представената от дружеството информация в справката по 

чл. 4, ал. 5 от Наредба № 7 от 19.07.2017 г., не са констатирани неточности и 

несъответствия. 

Информация за количеството нетната електрическа енергия, измерено на 

изхода на централата и произведено по високоефективен комбиниран начин, като 

дял от цялата Енето: 

В случая цялата произведена брутна комбинирана електрическа енергия, измерена 

на шините на електрогенераторите на инсталации ДВГ-1 и ДВГ-2, покрива критерия за 

брутна високоефективна комбинирана електрическа енергия и затова тя директно се 

намалява със стойността на „Сума на ЕЕ по чл. 162,, ал. 1“ от ЗЕ (записано като графа в 

справката по чл. 4, ал. 5 от Наредба № 7 от 19.07.2017 г., но в случая това се явява „Сума 

на ЕЕ по чл. 162а“ – т.е. избягва се нова промяна на справките), за да се получи на колко е 

равна високоефективната част от Енето  на изхода на централата: 

2526,800 MWh – 346,964 MWh = 2179,836 MWh – отговаря на цялата Енето. 
Изводи: 

• Отчетената обща енергийна ефективност на използваното гориво през 

разглеждания период за инсталации ДВГ-1 и ДВГ-2 е по-голяма от 75% и количеството 

брутна комбинирана електрическа енергия от инсталацията, определено съгласно 

наредбата по чл. 162б от ЗЕ – Наредба № РД-16-267, е в размер на 2526,800 MWh; 
• Отчетената икономия на използваното гориво през разглеждания период за 

всяка от инсталации ДВГ-1 и ДВГ-2 е по-голяма от 10% и количеството брутна 

високоефективна комбинирана електрическа енергия, определено съгласно наредбата по 

чл. 162б от ЗЕ – Наредба № РД-16-267, е в размер на 2526,800 MWh; 

• Количеството произведена нетна високоефективна комбинирана електрическа 

енергия, измерено на изхода на централата през разглеждания период, е в размер на 

2179,836 MWh. 
• Изискването в чл. 163б от ЗЕ, че сертификатите се издават като се отбелязва 

подаването към съответната електрическа мрежа, е изпълнено посредством следната 

таблица: 

ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТИ 

За 
месец 

Нетна 

ЕЕ от 

ВКЕП в 
настоящ 

месец 

Дял 

нетна ЕЕ 

от ВКЕП 
допълни-

ла ЕЕ от 

НеВЕКП 
при 

продаж-

би по чл. 
119, ал. 2 

от ЗЕ 

Дял нетна ЕЕ от ВКЕП подадена по 

електропреносна мрежа (ЕПМ) 

Дял нетна ЕЕ от ВКЕП подадена по 

електроразпределителна мрежа (ЕРМ) 
Подаде-

на нетна 
ЕЕ от 

ВЕКП по 

ЕПМ  

Подаде-

ната 
плюс 

дробен 

остатък 
от минал 

период 

Издаде- 

ни 
серти-  

фикати 

Дробен 

остатък 
за 

следващ 

период 

Подадена 

нетна ЕЕ 
от ВЕКП 

по ЕРМ 

Подаде-

ната 
плюс 

дробен 

остатък 
от минал 

период 

Издаде- 

ни 
серти-  

фикати 

Дробен 

остатък за 
следващ 

период 

MWh MWh MWh MWh бр. MWh MWh MWh бр. MWh 
04/2021 4153,731 0 4153,731 4154,319 4154 0,319 няма няма няма няма 
05/2021 2179,836 0 2179,836 2180,155 2180 0,155 няма няма няма няма 

 

• От направената справка за м. 05/2021 г., използваща данните от предходния 

период (м. 04/2021 г.), за който централата е имала произведена електрическа енергия от 
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ВЕКП, следва, че издадените сертификати на „Когрийн“ ООД за реално подадената нетна 

електрическа енергия от ВЕКП по електропреносната мрежа (експлоатирана от ЕСО 

ЕАД), които се прехвърлят към Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ 

съгласно чл. 163б, ал. 6 от ЗЕ – за месец май 2021 г. са 2180 бр. 

Въз основа на горното следва на „Когрийн“ ООД, гр. Първомай, за 

„Когенерационна централа 6,66 MW“, гр. Първомай, да бъдат издадени 2180 бр. за 

количествата подадени по електропреносната мрежа до размера на количествата, 

определени с решение на комисията за определяне на преференциални цени, като на 

Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ да бъдат прехвърлени 2180 бр. – 

сертификати за произход, всеки от които е електронен документ, който се издава за 1 

MWh електрическа енергия на производител за нетното производство на 

електрическа енергия, измерено на изхода на централата, при спазване на 

изискванията за точност, надеждност и невъзможност за подправяне, относно всяка 

единица от нея в резултат на високоефективно комбинирано производство на 

електрическа и топлинна енергия през периода от 1.05.2021 г. до 31.05.2021 г. 
 

19. „Топлофикация – Перник“ АД 

„Топлофикация-Перник“ АД със седалище и адрес на управление: Република 

България, област Перник, община Перник, гр. Перник 2303, кв. „Мошино“, с ЕИК 

113012360, е юридическо лице, което е лицензирано по ЗЕ. Дружеството има издадена 

лицензия за дейността производство на електрическа и топлинна енергия № Л-055-

03/08.01.2001 г. 

Със заявление вх. № Е-ЗСК-9 от 8.06.2021 г. и приложенията към него 

дружеството е поискало издаване на сертификат за произход на електрическата енергия, 

произведена от централа за комбинирано производство на електрическа и топлинна 

енергия ТЕЦ „Република“ за периода от 1.05.2021 г. до 31.05.2021 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: 

▪ Електропреносната мрежа (ЕПМ) – 13 055,298 MWh (има малка разлика в 

дробната част – вярното количество е в размер на 13 055,368 MWh); 

▪ Електроразпределителната мрежа (ЕРМ): 1757,626 MWh (има малка разлика в 

дробната част – вярното количество е в размер на 1757,635 MWh); 

▪ Директни електропроводи (ДЕ) по чл. 119, ал. 2 от ЗЕ: 0,784 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: 

▪ ЕПМ: 0,209 MWh; 

▪ ЕРМ: 0,930 MWh; 

▪ ДE по чл. 119, ал. 2 от ЗЕ: 0,560 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: 

▪ ЕПМ: 13 055 бр.; 

▪ ЕРМ: 1758 бр.; 

▪ ДE по чл. 119, ал. 2 от ЗЕ: 1 бр.; 

▪ ОБЩО: 14 814 бр.; 

• ДАННИ ОТНОСНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СЕРТИФИКАТИ ЗА ПРОИЗХОД: 

– Моля, на основание чл. 163б, ал. 5 и ал. 6 от ЗЕ, да бъдат ПРЕХВЪРЛЕНИ 

следните сертификати за произход: 
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▪ За ФСЕС: 14 814 бр. 

След прегледа на представената информация, изпратена със заявлението, 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, 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 в ТЕЦ „Република“, е 105 MWе; 

• През разглеждания период са били в експлоатация две инсталации – ТГ-3 и ТГ-5 – 

за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, като: 

– инсталация ТГ-3 включва парна турбина с противоналягане с един регулируем 

пароотбор и електрически генератор с номинална мощност 25 MWе.  

– инсталация ТГ-5 включва кондензационна турбина с един регулируем 

пароотбор и електрически генератор с номинална мощност 55 MWе; 

• Данни и постигнати показатели от инсталациите за комбинирано производство: 
Означаване на инсталаци/ята/ите/ ТГ-5 

Вид на инсталаци/ята/ите/ кондензац. турб. 

Година на въвеждане в експлоатация 30.08.1966 г. 

Вид на основното гориво въглища/газ 

Долна раб. калоричност на горивото 11 135 kJ/kg 

К.П.Д. за разделно пр-во на ЕЕ 39,90% 

К.П.Д. за разделно пр-во на ТЕ  83,05% 

Изискване за ηобщо  ≥80,00% 

Постигнат резултат за ηобщо  75,01% 

Изискване за ΔF ≥10,00% 

Постигнат резултат за ΔF 18,83% 

 

• Количества електрическа енергия на изхода по електромер: 
Мярка ВСИЧКО Собственост на 

ЕСО 

Собственост на 

ЕРП 

Директни електропроводи 

по чл. 119, ал. 2 

MWh 16 688,373 14 707,438 1980,052 0,883 

 

• Количества електрическа енергия, намиращи се между: от една страна, шините на 

електрогенераторите на инсталациите за комбинирано производство на електрическа и 

топлинна енергия; от друга страна, изходните електромери цитирани в горната таблица: 

– „Сума на ЕЕ по чл. 162, ал. 1“ от ЗЕ (отбелязано в справката, като реално това е 

„Сума на ЕЕ по чл. 162а“ от ЗЕ) = 5065,147 MWh; 

– закупени количества ЕЕ за ТЕЦ = 641,246 MWh; 

• Посоченият коригиращ фактор, за избегнати загуби от мрежата при прилагането 

на хармонизирани референтни стойности на ефективността за разделно производство на 

електрическа енергия: 

– подавана към ЕПМ експлоатирана от ЕСО ЕАД с напрежение 110 kV – 0,963 

отговаря на Регламента; 

– подавана към ЕРМ експлоатирана от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД с 

напрежение 6 kV – 0,918 отговаря на Регламента; 

– потребявана на площадката с напрежение 6 kV – 0,891 отговаря на Регламента. 

• Общите показатели за разглеждания период на инсталации ТГ-3 и ТГ-5, както и 

обобщените брутни данни за централата, получени при прилагането на методиката за 

изчисляването на режимните фактори, са следните: 
Показатели за ТГ-5 и  

ОБЩО за централата  

Мярка Тотална 

енергия 

Комбинира-

на енергия 

Некомбинирана енергия 

топлинна електрическа 

Полезна топлинна енергия MWh 57 585,819 55 536,300 2049,519 – 
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Електрическа енергия MWh 21 753,520 19 309,972 – 2443,548 

Еквивалентна енергия на горивото MWh 105 429,974 93 556,675 2390,667 9482,632 

 

• Потребена топлинна енергия: 43 861,075 MWh. 

След прегледа, на представената от дружеството информация в справката по 

чл. 4, ал. 5 от Наредба № 7 от 19.07.2017 г., не са констатирани неточности и 

несъответствия. 

Информация за количеството нетната електрическа енергия, измерено на 

изхода на централата и произведено по високоефективен комбиниран начин, като 

дял от цялата Енето: 

• От таблицата с данните за икономия на използваното гориво (ΔF) се вижда, че за 

инсталация ТГ-5 тя е по-голяма от 10%, с което е покрит критерия за високоефективно 

комбинирано производство (ВЕКП) и следователно брутното количество от ВЕКП за 

централата е равно на комбинираното: 

ВЕКП бруто = 19 309,972 MWh; 

• Определено е процентното съотношение на брутната електрическа енергия (ЕЕ) 

от ВЕКП спрямо цялото брутно изработено количество: 

19 309,972 / 21 753,520 = 0,887671144 (88,77%) – дял брутна ЕЕ от ВЕКП; 

• Определена е с каква част (относителен дял) от „Сума на ЕЕ по чл. 162, ал. 1“ от 

ЗЕ (записано като графа в справката по чл. 4, ал. 5 от Наредба № 7 от 19.07.2017 г., но в 

случая това се явява „Сума на ЕЕ по чл. 162а“ –т.е. избягва се нова промяна на справките) 

трябва да се намали произведената брутната високоефективна комбинирана електрическа 

енергия – ВЕКП(бруто), за да се получи колко е на изхода ВЕКП(нето), което е направено в 

две стъпки:  

1) 5065,147 * 0,887671144 = 4496,185 MWh – дял от „Сума на ЕЕ по чл. 162, ал. 1“ с 

показател за ВЕКП; 

2) 19 309,972 MWh – 4496,185 MWh = 14 813,787 MWh – електрическа енергия от 

ВЕКП на изхода на централата като дял от Е нето. 

• Следва, че тази нетна електрическа енергия от ВЕКП, за да бъде превърната в 

сертификати по 1 MWh съгласно чл. 163б от ЗЕ, трябва да се разпредели пропорционално 

спрямо измерените по електромер реални количества електрическа енергия по: 

– ЕПМ: (14 707,438 / 16 688,373)* 14 813,787 = 13 055,368 MWh – количество нетна 

електрическа енергия от ВЕКП, като дял от цялото измерено количество с този 

електромер/и (14 707,438 MWh) – за издаване на сертификати относно подадената нетна 

електрическа енергия от ВЕКП по ЕПМ (експлоатирана от ЕСО ЕАД) и прехвърлянето им 

на ФСЕС съгласно чл.. 163б, ал. 6 от ЗЕ; 

– ЕРМ: (1980,052/ 16 688,373)* 14 813,787 = 1757,635 MWh – количество нетна 

електрическа енергия от ВЕКП, като дял от цялото измерено количество с този 

електромер/и (1980,052 MWh) – за издаване на сертификати относно подадената нетна 

електрическа енергия от ВЕКП по ЕРМ (експлоатирана от „ЧЕЗ Разпределение България” 

АД) и прехвърлянето им на ФСЕС съгласно чл.. 163б, ал. 6 от ЗЕ. 

– ДЕ по чл. 119, ал. 2 от ЗЕ:  

14 813,787 MWh – 13 055,368 MWh – 1757,635 MWh = 0,784 MWh – количество 

нетна електрическа енергия от ВЕКП, като дял от цялото измерено количество с тези 

електромери (0,883 MWh) – за издаване сумарно на сертификати относно подадената 

нетна електрическа енергия от ВЕКП по директни електропроводи към търговци и 

клиенти на електрическа енергия по чл. 119, ал. 2 от ЗЕ и прехвърлянето им на ФСЕС 

съгласно чл.. 163б, ал. 6 от ЗЕ. 

Изводи: 

• Отчетената обща енергийна ефективност на използваното гориво през 

разглеждания период за инсталация ТГ-5 е по-малка от 80% и съгласно наредбата по чл. 

162б от ЗЕ – Наредба № РД-16-267, количеството брутна комбинирана електрическа 

енергия от нея е определено в размер на 19 309,972 MWh; 

• Отчетената икономия на използваното гориво през разглеждания период за 
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инсталация ТГ-5 е по-голяма от 10% и количеството брутна високоефективна 

комбинирана електрическа енергия, определено съгласно наредбата по чл. 162б от ЗЕ – 

Наредба № РД-16-267, е в размер на 19 309,972 MWh; 

• Количеството произведена нетна високоефективна комбинирана електрическа 

енергия, измерено на изхода на централата през разглеждания период, е в размер на 

14 813,787 MWh; 

• Изискването в чл. 163б от ЗЕ, че сертификатите се издават като се отбелязва 

подаването към съответната електрическа мрежа, е изпълнено посредством следната 

таблица: 

ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТИ 

За 

месец 

Нетна 

ЕЕ от 

ВКЕП в 
настоящ 

месец 

Дял 

нетна ЕЕ 

от ВКЕП 
допълни

-ла ЕЕ от 

НеВЕКП 
при 

продаж-

би по чл. 
119, ал. 2 

от ЗЕ 

Дял нетна ЕЕ от ВКЕП подадена 

по електропреносна мрежа (ЕПМ) 

Дял нетна ЕЕ от ВКЕП подадена по 

електроразпределителна мрежа (ЕРМ) 
Подаде-

на нетна 

ЕЕ от 
ВЕКП по 

ЕПМ  

Подаде-

ната 

плюс 
дробен 

остатък 

от минал 

период 

Издаде

-ни 

серти-  
фикат

и 

Дробен 

остатък 

за 
следващ 

период 

Подадена 

нетна ЕЕ от 

ВЕКП по 
ЕРМ 

Подаде-

ната 

плюс 
дробен 

остатък 

от минал 

период 

Издаде- 

ни 

серти-  
фикати 

Дробен 

остатък за 

следващ 
период 

MWh MWh MWh MWh бр. MWh MWh MWh бр. MWh 
04/2021 16 637,197 0 13 621,530 13 622,209 13 622 0,209 3014,132 3014,930 3014 0,930 

05/2021 14 813,787 0 13 055,368 13 055,577 13 055 0,577 1757,635 1758,565 1758 0,565 

 
Дял нетна ЕЕ от ВКЕП подадена по 

директни електропроводи по чл. 119, ал.2 
Подадена 

нетна ЕЕ от 

ВЕКП по 
директни 

електропро-
води по чл. 

119, ал. 2 

Подаде-

ната 

плюс 
дробен 

остатък 
от минал 

период 

Издаде- 

ни 

серти-  
фикати 

Дробен 

остатък за 

следващ 
период 

MWh MWh бр. MWh 
1,535 1,560 1 0,560 

0,784 1,344 1 0,344 

 

• От направената справка за м. 05/2021 г., използваща данните от предходния 

период (м. 04/2021 г.), за който централата е имала произведена електрическа енергия от 

ВЕКП, следва, че издадените сертификати на „Топлофикация Перник“ АД за реално 

подадената нетна електрическа енергия от ВЕКП по електропреносната мрежа 

(експлоатирана от ЕСО ЕАД), които се прехвърлят към Фонд „Сигурност на 

електроенергийната система“ съгласно чл. 163б, ал. 6 от ЗЕ – за месец май 2021 г. са в 

размер на 13 055 бр. 

• От направената справка за м. 05/2021 г., използваща данните от предходния 

период (м. 04/2021 г.), за който централата е имала произведена електрическа енергия от 

ВЕКП, следва, че издадените сертификати на „Топлофикация Перник“ АД за реално 

подадената нетна електрическа енергия от ВЕКП по електроразпределителната мрежа 

(експлоатирана от „ЧЕЗ Разпределение България” АД), които се прехвърлят към Фонд 

„Сигурност на електроенергийната система“ съгласно чл. 163б, ал. 6 от ЗЕ – за месец 

май 2021 г. са в размер на 1758 бр. 

• От направената справка за м. 05/2021 г., използваща данните от предходния 

период (м. 04/2021 г.), за който централата е имала произведена електрическа енергия от 

ВЕКП, следва, че издадените сертификати на „Топлофикация Перник“ АД за реално 

подадената нетна електрическа енергия от ВЕКП по директни електропроводи към 

търговци и клиенти на електрическа енергия на основание чл. 119, ал. 2 от ЗЕ, които 

се прехвърлят към Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ съгласно чл. 

163б, ал. 6 от ЗЕ – за месец май 2021 г. са в размер на 1 бр. 

• Общо издадените сертификати, за реално подадената нетна електрическа енергия 

от ВЕКП по ЕПМ, ЕРМ и ДЕ по чл. 119, ал. 2 от ЗЕ, са в размер на 14 814 бр. 

Въз основа на горното следва на „Топлофикация Перник“ АД, гр. Перник, за 
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централа ТЕЦ „Република“, гр. Перник, да бъдат издадени 13 055 бр. за 

количествата подадени по електропреносната мрежа, 1758 бр. за количествата 

подадени по електроразпределителната мрежа и 1 бр. подадени по директни 

електропроводи на основание чл. 119, ал. 2 от ЗЕ, като на Фонд „Сигурност на 

електроенергийната система“ да бъдат прехвърлени общо 14 814 бр. – сертификати 

за произход, всеки от които е електронен документ, който се издава за 1 MWh 

електрическа енергия на производител за нетното производство на електрическа 

енергия, измерено на изхода на централата, при спазване на изискванията за 

точност, надеждност и невъзможност за подправяне, относно всяка единица от нея в 

резултат на високоефективно комбинирано производство на електрическа и 

топлинна енергия през периода от 1.05.2021 г. до 31.05.2021 г. 

 

20. „Топлофикация – Плевен“ ЕАД 

„Топлофикация-Плевен“ АД със седалище и адрес на управление: Република 

България, област Плевен, община Плевен, гр. Плевен 5800, Източна Индустриална Зона № 

128, с ЕИК 114005624, е юридическо лице, което е лицензирано по ЗЕ. Дружеството има 

издадена лицензия за дейността производство на електрическа и топлинна енергия № Л-

058-03/08.01.2001 г., изм. с Решение № И1-Л-058/26.06.2008 г. 

Със заявление вх. № Е-ЗСК-13 от 10.06.2021 г. и приложенията към него, 

„Топлофикация-Плевен“ АД е поискало издаване на сертификат за произход на 

електрическата енергия, произведена от централа за комбинирано производство на 

електрическа и топлинна енергия ТЕЦ „Плевен“ за периода от 1.05.2021 г. до 31.05.2021 

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: 

▪ Електропреносната мрежа (ЕПМ): 20 073,570 MWh; 

▪ Електроразпределителната мрежа (ЕРМ): 2876,531 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: 

▪ ЕПМ: 0,917 MWh; 

▪ ЕРМ: 0,037 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: 

▪ ЕПМ: 20 074 бр.; 

▪ ЕРМ: 2876 бр.; 

▪ ОБЩО: 22 950 бр.; 

• ДАННИ ОТНОСНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СЕРТИФИКАТИ ЗА ПРОИЗХОД: 

– Моля, на основание чл. 163б, ал. 5 и ал. 6 от ЗЕ, да бъдат ПРЕХВЪРЛЕНИ 

следните сертификати за произход: 

▪ За ФСЕС: 22 950 бр. 

След прегледа на представената информация, изпратена със заявлението, 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, 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. 
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• Общата инсталирана електрическа мощност на съоръженията, произвеждащи 

електрическа енергия по комбиниран начин, е 68,18 MWе; 

• В ТЕЦ „Плевен“ през разглеждания период е била в експлоатация една 

инсталация за комбинирано производство – комбиниран парогазов цикъл (КПГЦ), 

включващ: 

– газова турбина (ГТ) с електрически генератор с номинална мощност – 32,18 MWе;  

– котел-утилизатор (КУ) с допълнителна горивна система към него с два отделни 

кръга за производство на топлинна енергия с топлоносител гореща вода и с топлоносител 

прегрята пара;  

– два турбогенератора – ТГ-1 и ТГ-2, свързани на общ парен колектор, захранвани 

с прегрята пара от КУ и енергийни котли със станционни номера ПГ-2 и ПГ-3. Видът и 

данните на турбогенераторите, са както следва: 

ТГ-1 се състои от кондензационна парна турбина с два регулируеми пароотбори и 

електрически генератор с номинална мощност – 12 MWе; 

ТГ-2 се състои от парна турбина с противоналягане с един регулируем пароотбор и 

електрически генератор с номинална мощност – 12 MWе. 

• Данни и постигнати показатели от инсталациите за комбинирано производство: 
Означаване на инсталаци/ята/ите/ КПГЦ 

Вид на инсталаци/ята/ите/ комб. парогазов 

цикъл 

Година на въвеждане в експлоатация 27.02.2008 

Вид на основното гориво пр. газ 

Долна раб. калоричност на горивото 34 171 kJ/nm3 

Средна месечна температура 17,4оС 

К.П.Д. за разделно пр-во на ЕЕ 49,89% 

К.П.Д. за разделно пр-во на ТЕ (има наличие на върнат кондензат от 1659 t) 90,00% 

Изискване за ηобщо  ≥80,00% 

Постигнат резултат за ηобщо 80,77% 

Изискване за ΔF ≥10,00%% 

Постигнат резултат за ΔF 21,52% 

 

• Количества електрическа енергия на изхода по електромер: 
Мярка ВСИЧКО Собственост на 

ЕСО 

Собственост на 

ЕРП 

Директни електропроводи 

по чл. 119, ал. 2 

MWh 22 950,101 20 073,570 2876,531 няма 

 

• Количества електрическа енергия, намиращи се между: от една страна, шините на 

електрогенераторите на инсталациите за комбинирано производство на електрическа и 

топлинна енергия; от друга страна, изходните електромери цитирани в горната таблица: 

– „Сума на ЕЕ по чл. 162, ал. 1“ от ЗЕ (отбелязано в справката, като реално това е 

„Сума на ЕЕ по чл. 162а“ от ЗЕ) = 1596,899 MWh; 

– закупени количества ЕЕ за ТЕЦ. =  164,000 MWh; 

• Посоченият коригиращ фактор, за избегнати загуби от мрежата при прилагането 

на хармонизирани референтни стойности на ефективността при разделно производство на 

електрическа енергия: 

– подавана към ЕПМ експлоатирана от ЕСО ЕАД с напрежение 110 kV – 0,963 

отговаря на Регламента; 

– подавана към ЕРМ експлоатирана от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД с 

напрежение 20 kV – 0,935 отговаря на Регламента; 

– потребявана на площадката с напрежение 6 kV – 0,891 отговаря на Регламента; 

• Общите показатели за разглеждания период на инсталация КПГЦ, получени при 

прилагането на методиката за изчисляването на режимните фактори, са следните: 
Показатели за КПГЦ и ОБЩО за 

централата  

Мярка Тотална 

енергия 

Комбинирана 

енергия 

Некомбинирана енергия 

Топлинна Електрическа 

Полезна топлинна енергия MWh 22 459,000 22 459,000 – – 

Електрическа енергия MWh 24 547,000 24 547,000 – – 
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Еквивалентна енергия на горивото MWh 58 195,000 58 195,000 – – 

 

• Потребена топлинна енергия: 10 873,000 MWh. 

След прегледа, на представената от дружеството информация в справката по 

чл. 4, ал. 5 от Наредба № 7 от 19.07.2017 г., не са констатирани неточности и 

несъответствия. 

Информация за количеството нетната електрическа енергия, измерено на 

изхода на централата и произведено по високоефективен комбиниран начин, като 

дял от цялата Енето: 

• В случая цялата произведена брутна комбинирана електрическа енергия, 

измерена на шините на електрогенераторите на инсталациите образуващи КПГЦ, покрива 

критерия за брутна високоефективна комбинирана електрическа енергия и затова тя 

директно се намалява със „Сума на ЕЕ по чл. 162, ал. 1“ от ЗЕ (записано като графа в 

справката по чл. 4, ал. 5 от Наредба № 7 от 19.07.2017 г., но в случая това се явява „Сума 

на ЕЕ по чл. 162а“ – т.е. избягва се нова промяна на справките), за да се получи на колко е 

равна високоефективната част от Е нето  на изхода на централата: 

24 547,000 MWh – 1596,899 MWh = 22 950,101 MWh – отговаря на цялата Енето. 

• Следва, че тази нетна електрическа енергия от ВЕКП, за да бъде превърната в 

сертификати по 1 MWh съгласно чл. 163б от ЗЕ, трябва да се разпредели пропорционално 

спрямо измерените по електромер реални количества електрическа енергия, подадени към 

електропреносната мрежа (ЕПМ) и електроразпределителната мрежа (ЕРМ). Тъй като в 

конкретния случай няма невисокоефективна енергия в показанията на електромерите към 

ЕПМ и ЕРМ, то отчетените по тях количества са и точните количества нетна електрическа 

енергия от ВЕКП за издаването на сертификати: 

– ЕПМ: цялото измерено количество с този електромер/и/ в размер на 20 073,570 

MWh – за издаване на сертификати относно подадената нетна електрическа енергия от 

ВЕКП по ЕПМ (експлоатирана от ЕСО ЕАД) и прехвърлянето им на ФСЕС съгласно чл. 

163б, ал. 6 от ЗЕ; 

– ЕРМ: цялото измерено количество с този електромер/и/ в размер на 2876,531 

MWh – за издаване на сертификати относно подадената нетна електрическа енергия от 

ВЕКП по ЕРМ (експлоатирана от „ЧЕЗ Разпределение България” АД) и прехвърлянето им 

на ФСЕС съгласно чл. 163б, ал. 6 от ЗЕ. 

Изводи: 

• Отчетената обща енергийна ефективност на използваното гориво през 

разглеждания период за инсталация КПГЦ е по-голяма от 80% и количеството брутна 

комбинирана електрическа енергия, определено съгласно наредбата по чл. 162б от ЗЕ – 

Наредба № РД-16-267, е в размер на 24 547,000 MWh; 

• Отчетената икономия на използваното гориво през разглеждания период за 

инсталация КПГЦ е по-голяма от 10% и количеството брутна високоефективна 

комбинирана електрическа енергия, определено съгласно наредбата по чл. 162б от ЗЕ – 

Наредба № РД-16-267, е в размер на 24 547,000 MWh; 

• Количеството произведена нетна високоефективна комбинирана електрическа 

енергия, измерено на изхода на централата през разглеждания период, е в размер на 

22 950,101 MWh; 

• Изискването в чл. 163б от ЗЕ, че сертификатите се издават като се отбелязва 

подаването към съответната електрическа мрежа, е изпълнено посредством следната 

таблица: 
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би по чл. 

119, ал. 2 

от ЗЕ 

период период 

MWh MWh MWh MWh бр. MWh MWh MWh бр. MWh 
04/2021 22 243,466 0 18 355,620 18 355,917 18 355 0,917 3887,846 3888,037 3888 0,037 

05/2021 22 950,101 0 20 073,570 20 074,487 20 074 0,487 2876,531 2876,568 2876 0,568 

 

• От направената справка за м. 05/2021 г., използваща данните от предходния 

период (м. 04/2021 г.), за който централата е имала произведена електрическа енергия от 

ВЕКП, следва, че издадените сертификати на „Топлофикация Плевен“ АД за реално 

подадената нетна електрическа енергия от ВЕКП по електропреносната мрежа 

(експлоатирана от ЕСО ЕАД), които се прехвърлят към Фонд „Сигурност на 

електроенергийната система“ съгласно чл. 163б, ал. 6 от ЗЕ – за месец май 2021 г. са в 

размер на 20 074 бр. 

• От направената справка за м. 05/2021 г., използваща данните от предходния 

период (м. 04/2021 г.), за който централата е имала произведена електрическа енергия от 

ВЕКП, следва, че издадените сертификати на „Топлофикация Плевен“ АД за реално 

подадената нетна електрическа енергия от ВЕКП по електроразпределителната мрежа 

(експлоатирана от „ЧЕЗ Разпределение България” АД), които се прехвърлят към Фонд 

„Сигурност на електроенергийната система“ съгласно чл. 163б, ал. 6 от ЗЕ – за месец 

май 2021 г. са в размер на 2876 бр. 

• Общо издадените сертификати, за реално подадената нетна електрическа енергия 

от ВЕКП по ЕПМ и по ЕРМ, са в размер на 22 950 бр. 

Въз основа на горното следва на „Топлофикация Плевен“ АД, гр. Плевен за 

централа ТЕЦ „Плевен“ гр. Плевен, да бъдат издадени 20 074 бр. за количествата 

подадени по електропреносната мрежа, също така да бъдат издадени  

2876 бр. за количествата подадени по електроразпределителната мрежа, като на 

Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ да бъдат прехвърлени общо за 

двете мрежи 22 950 бр. – сертификати за произход, всеки от които е електронен 

документ, който се издава за 1 MWh електрическа енергия на производител за 

нетното производство на електрическа енергия, измерено на изхода на централата, 

при спазване на изискванията за точност, надеждност и невъзможност за 

подправяне, относно всяка единица от нея в резултат на високоефективно 

комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 

1.05.2021 г. до 31.05.2021 г. 

 

21. „Топлофикация София“ ЕАД – ТЕЦ „София“ 

„Топлофикация София“ ЕАД, със седалище и адрес на управление: Република 

България, област София (столица), община Столична, гр. София 1680, район Красно село, 

ул. „Ястребец“ № 23 Б, с ЕИК 831609046, е юридическо лице, което е лицензирано по ЗЕ. 
Дружеството има издадена лицензия № Л-032-03 от 15.11.2000 г., изм. с Решение № И3-Л-

032 от 10.10.2011 г., изм. с Решение № И4-Л-032 от 28.08.2015 г., изм. с Решение № И4-Л-

032 от 22.12.2015 г. за дейността производство на електрическа и топлинна енергия чрез 

ТЕЦ „София“ и ТЕЦ „София изток“. 

Със заявление с вх. № Е-ЗСК-14 от 8.06.2021 г. и приложенията към него 

„Топлофикация София“ ЕАД е поискало издаване на сертификат за произход на 

електрическа енергия, произведена от централата за комбинирано производство на 

електрическа и топлинна енергия ТЕЦ „София“, с местонахождение гр. София, ул. 

„История Славянобългарска“ № 6, за периода от 1.05.2021 г. до 31.05.2021 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: 
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▪ Електропреносната мрежа (ЕПМ) – 18 647,008 MWh; 

▪ Електроразпределителната мрежа (ЕРМ): 7,631 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: 

▪ ЕПМ: 0,318 MWh; 

▪ ЕРМ: 0,930 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: 

▪ ЕПМ: 18 647 бр.; 

▪ ЕРМ: 8 бр.; 

▪ ОБЩО: 18 655 бр.; 

• ДАННИ ОТНОСНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СЕРТИФИКАТИ ЗА ПРОИЗХОД: 

– Моля, на основание чл. 163б, ал. 5 и ал. 6 от ЗЕ, да бъдат ПРЕХВЪРЛЕНИ 

следните сертификати за произход: 

▪ За ФСЕС: 18 655 бр. (Този брой сертификати се налага да бъде намален, съгласно 

Забележката по-долу, като верният размер е 17 606 бр.); 

Забележка: Към документацията дружеството е приложило Декларация, в която 

се казва, че от 01.10.2020 г. започва снабдяването на свои обекти (помпени и абонатни 

станции) извън площадката на централата, използвайки съответната мрежа по 

смисъла на чл. 119, ал. 1, т.1 от ЗЕ, като си заплаща такси за пренос и достъп. 

Графиците се подават към ЕСО ЕАД и отчитат от тях. За м. 05/2021 г. дружеството е 

декларирало, че използваното по такъв начин количество електрическа енергия за 

„собствено потребление“ от ТЕЦ „София“ е в размер на 1049,000 MWh. С това 

количество, превърнато в сертификати по 1 MWh, е необходимо да се намалят 

издадените сертификати (по чл. 163б, ал. 1 от ЗЕ), преди прехвърлянето им към ФСЕС 

(съгл. чл. 163б, ал. 6 в кореспонденция с чл. 162а от ЗЕ). Съответно за същото това 

количество (1049,000 MWh) е необходимо да се прехвърлят сертификати на 

„Топлофикация София“ ЕАД – ТЕЦ „София“, като ползвател на тази нетна 

електрическа енергия от ВЕКП за „собствено потребление“. 

След прегледа на представената информация, изпратена със заявлението, 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, 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 в ТЕЦ „София“, е 72 MWе. 

• В ТЕЦ „София“ през разглеждания период е била в експлоатация една инсталация 

– ТГ-9 – за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия: 

– ТГ-9 е парна турбина с противоналягане, съоръжена с бойлер-кондензатор с 

влошен вакуум, един регулируем пароотбор 8/13 ата и електрически генератор с 

номинална мощност 35 MWе.; 

• Данни и постигнати показатели от инсталациите за комбинирано производство: 
Означаване на инсталаци/ята/ите/ ТГ-9 

Вид на инсталаци/ята/ите/ турб. с противонал. 

Година на въвеждане в експлоатация 28.08.2015 г. 

Вид на основното гориво пр. газ 

Долна раб. калоричност на горивото 34 175 kJ/nm3 

Средна месечна температура 15,7оС 

К.П.Д. за разделно пр-во на ЕЕ 49,80% 
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К.П.Д. за разделно пр-во на ТЕ  90,00% 

Изискване за ηобщо  ≥75,00% 

Постигнат резултат за ηобщо 87,53% 

Изискване за ΔF ≥10,00% 

Постигнат резултат за ΔF 16,09% 

 

• Количества електрическа енергия на изхода по електромер: 
Мярка ВСИЧКО Собственост на 

ЕСО 

Собственост на 

ЕРП 

Директни електропроводи 

по чл. 119, ал. 2 

MWh 18 654,640 18 647,009 7,631 няма 

 

• Количества електрическа енергия, намиращи се между: от една страна, шините на 

електрогенераторите на инсталациите за комбинирано производство на електрическа и 

топлинна енергия; от друга страна, изходните електромери цитирани в горната таблица: 

– „Сума на ЕЕ по чл. 162, ал. 1“ от ЗЕ (отбелязано в справката, като реално това е 

„Сума на ЕЕ по чл. 162а“ от ЗЕ) = 4173,360 MWh; 

– няма закупени количества ЕЕ за ТЕЦ = 0 MWh; 

• Посоченият коригиращ фактор, за избегнати загуби от мрежата при прилагането 

на хармонизирани референтни стойности на ефективността за разделно производство на 

електрическа енергия: 

– подавана към ЕПМ експлоатирана от ЕСО ЕАД с напрежение 110 kV – 0,963 

отговаря на Регламента; 

– подавана към ЕРМ експлоатирана от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД с 

напрежение 6 kV – 0,918 отговаря на Регламента; 

– потребявана на площадката с напрежение 6 kV – 0,891 отговаря на Регламента. 

• Общите показатели през разглеждания период на инсталация ТГ-9, както и общо 

за цялата централа, получени при прилагането на методиката за изчисляването на 

режимните фактори, са следните: 
Показатели за ТГ-9 и  

ОБЩО за централата  

Мярка Тотална 

енергия 

Комбинирана 

енергия 

Некомбинирана енергия 

топлинна електрическа 

Полезна топлинна енергия MWh 69 740,551 58 875,000 10 865,551 – 

Електрическа енергия MWh 22 828,000 22 828,000 – – 

Еквивалентна енергия на горивото MWh 107 129,906 93 347,059 13 782,847 – 

 

• Потребена топлинна енергия: 45 819,346 MWh (в т.ч. Qвк = 1625,000 MWh). 

След прегледа, на представената от дружеството информация в справката по 

чл. 4, ал. 5 от Наредба № 7 от 19.07.2017 г., не са констатирани неточности и 

несъответствия: 

Информация за количеството нетната електрическа енергия, измерено на 

изхода на централата и произведено по високоефективен комбиниран начин, като 

дял от цялата Енето: 

• В случая цялата произведена брутна комбинирана електрическа енергия от 

инсталация ТГ-9 покрива критерия за брутна високоефективна комбинирана електрическа 

енергия и затова тя директно се намалява със „Сума на ЕЕ по чл. 162, ал. 1“ от ЗЕ 

(записано като графа в справката по чл. 4, ал. 5 от Наредба № 7 от 19.07.2017 г., но в 

случая това се явява „Сума на ЕЕ по чл. 162а“ – т.е. избягва се нова промяна на 

справките), за да се получи на колко е равна високоефективната част от Е нето  на изхода на 

централата: 

22 828,000 MWh – 4173,360 MWh = 18 654,640 MWh – отговаря на цялата Енето. 

• Следва, , че тази нетна електрическа енергия от ВЕКП, за да бъде превърната в 

сертификати по 1 MWh съгласно чл. 163б от ЗЕ, трябва да се разпредели пропорционално 

спрямо измерените по електромер реални количества електрическа енергия, подадени към 

електропреносната мрежа (ЕПМ) и електроразпределителната мрежа (ЕРМ). Тъй като в 

конкретния случай няма невисокоефективна енергия в показанията на електромерите към 

ЕПМ и ЕРМ, то отчетените по тях количества са и точните количества нетна електрическа 
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енергия от ВЕКП за издаването на сертификати: 

• ЕПМ: цялото измерено количество с този електромер/и/ в размер на 18 647,009 

MWh – за издаване на сертификати по чл. 163б, ал. 1 относно подадената нетна 

електрическа енергия от ВЕКП по ЕПМ (експлоатирана от ЕСО ЕАД), като 

прехвърлянето се разделя на две по следния начин:  

– 17 598,009 MWh се прехвърлят на ФСЕС съгласно чл. 163б, ал. 6 от ЗЕ (т.е. 

цялата електрическа енергия измерена с този електромер в размер на 18 647,009 MWh, 

намалена с електрическата енергия по чл. 119, ал. 1, т. 1 от ЗЕ в размер на 1049,000 MWh); 

– 1049,000 MWh се прехвърлят на „Топлофикация София“ – ТЕЦ „София“, 

което количество се явява използваното за „собствено потребление“ по смисъла на чл. 

119, ал. 1, т. 1 от ЗЕ; 

• ЕРМ: цялото измерено количество с този електромер/и/ в размер на 7,631 MWh – 

за издаване на сертификати относно подадената нетна електрическа енергия от ВЕКП по 

ЕРМ (експлоатирана от „ЧЕЗ Разпределение България” АД) и прехвърлянето им на 

ФСЕС съгласно чл. 163б, ал. 6 от ЗЕ. 

Изводи: 

• Отчетената обща енергийна ефективност на използваното гориво през 

разглеждания период, за инсталация ТГ-9, е по-голяма от 75% и количеството брутна 

комбинирана електрическа енергия, определено съгласно наредбата по чл. 162б от ЗЕ – 

Наредба № РД-16-267, е в размер на 22 828,000 MWh; 

• Отчетената икономия на използваното гориво през разглеждания период, за 

инсталация ТГ-9, е по-голяма от 10% и количеството брутна високоефективна 

комбинирана електрическа енергия, определено съгласно наредбата по чл. 162б от ЗЕ – 

Наредба № РД-16-267, е в размер на 22 828,000 MWh; 

• Количеството произведена нетна високоефективна комбинирана електрическа 

енергия, измерено на изхода на централата, през разглеждания период е в размер на 

18 654,640 MWh. 

• Изискването в чл. 163б от ЗЕ, че сертификатите се издават като се отбелязва 

подаването към съответната електрическа мрежа, е изпълнено посредством следната 

таблица: 

ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТИ 

За 
месец 

Нетна 

ЕЕ от 

ВКЕП в 
настоящ 

месец 

Дял 

нетна ЕЕ 

от ВКЕП 
допълни

-ла ЕЕ от 

НеВЕКП 
при 

продаж-

би по чл. 
119, ал. 2 

от ЗЕ 

Дял нетна ЕЕ от ВКЕП подадена по 

електропреносна мрежа (ЕПМ) 

Дял нетна ЕЕ от ВКЕП подадена по 

електроразпределителна мрежа (ЕРМ) 
Подаде-

на нетна 
ЕЕ от 

ВЕКП по 

ЕПМ  

Подаде-

ната 
плюс 

дробен 

остатък 
от минал 

период 

Издаде- 

ни 
серти-  

фикати 

Дробен 

остатък 
за 

следващ 

период 

Подадена 

нетна ЕЕ 
от ВЕКП 

по ЕРМ 

Подаде-

ната 
плюс 

дробен 

остатък 
от минал 

период 

Издаде- 

ни 
серти-  

фикати 

Дробен 

остатък за 
следващ 

период 

MWh MWh MWh MWh бр. MWh MWh MWh бр. MWh 
04/2021 36 338,263 0 36 330,208 36 330,318 36 330 0,318 8,055 8,930 8 0,930 

05/2021 18 654,640 0 18 647,009 18 647,327 18 647 0,327 7,631 8,561 8 0,561 

 

• Поради обстоятелството, че издадените сертификати по ЕПМ не се прехвърлят 

всичките на ФСЕС, което обстоятелство се появява единствено при ползване на 

електрическа енергия за собствено потребление през ЕПМ и/или ЕРМ по чл. 119, ал. 1,  

т. 1, то в следната таблица е отразено натрупването да дробните остатъци от двете 

прехвърляния: 

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СЕРТИФИКАТИ КЪМ ФСЕС И КЪМ ДРУЖЕСТВОТО 

За 
месец 

Нетна 
ЕЕ от 

ВКЕП 

подадена 
по ЕПМ  

Дял 

нетна ЕЕ 

от ВКЕП 
допълни

-ла ЕЕ от 

НеВЕКП 
при 

продаж-

би по чл. 

Дял нетна ЕЕ от ВКЕП, подадена по 

ЕПМ, която се прехвърля към ФСЕС 

съгл. чл. 163б, ал.6 

Дял нетна ЕЕ от ВКЕП, подадена по 

ЕПМ, която се прехвърля към 

ползвателя на остатъка от количеството 

за издаване на сертификати 
Подаде-
на нетна 

ЕЕ от 

ВЕКП по 

Подаде-
ната 

плюс 

дробен 

Издаде- 
ни 

серти-  

фикати 

Дробен 
остатък 

за 

следващ 

Подадена 
нетна ЕЕ 

от ВЕКП 

по ЕРМ 

Подаде-
ната 

плюс 

дробен 

Издаде- 
ни 

серти-  

фикати 

Дробен 
остатък за 

следващ 

период 



 70 

119, ал. 2 

от ЗЕ 

ЕПМ  остатък 

от минал 

период 

период остатък 

от минал 

период 

MWh MWh MWh MWh бр. MWh MWh MWh бр. MWh 
04/2021 36 330,208 0 34 217,208 34 217,575 34 217 0,575 2113,000 2113,743 2113 0,743 

05/2021 18 647,009 0 17 598,009 17 598,584 17 598 0,584 1049,000 1049,743 1049 0,743 

 

• От направената справка за м. 05/2021 г., използваща данните от предходния 

период за м. 04/2021 г., за който централата е имала произведена електрическа енергия от 

ВЕКП, следва, че издадените сертификати на „Топлофикация София“ ЕАД – ТЕЦ 

„София“ за реално подадената нетна електрическа енергия от ВЕКП по 

електропреносната мрежа (експлоатирана от ЕСО ЕАД) са в размер 18 647 бр., които се 

прехвърлят както следва: 

– към Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ съгласно чл. 163б, ал. 

6 от ЗЕ – за месец май 2021 г. в размер на 17 598 бр.; 

– към „Топлофикация София“ – ТЕЦ „София“, което количество се явява като 

разлика между нетното количество електрическа енергия от ВЕКП за издаване на 

сертификати относно ЕПМ по чл. 163б, ал. 1 от ЗЕ, намалено с количеството за 

прехвърляне на ФСЕС по чл. 163б, ал. 6 от ЗЕ – за месец май 2021 г. в размер на 1049 бр.; 

• От направената справка за м. 05/2021 г., използваща данните от предходния 

период (м. 04/2021 г.), за който централата е имала произведена електрическа енергия от 

ВЕКП, следва, че издадените сертификати на „Топлофикация София“ ЕАД – ТЕЦ 

„София“ за реално подадената нетна електрическа енергия от ВЕКП по 

електроразпределителната мрежа (експлоатирана от „ЧЕЗ Разпределение България” 

АД), които се прехвърлят към Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ 

съгласно чл. 163б, ал. 6 от ЗЕ – за месец май 2021 г. са в размер на 8 бр. 

• Общо издадените сертификати са в размер на 18 655 бр. и прехвърлените също 

са в размер на 18 655 бр. 

Въз основа на горното следва на „Топлофикация София“ ЕАД, гр. София за 

централа ТЕЦ „София“, да бъдат издадени 18 647 бр. за количествата подадени по 

електропреносната мрежа, от които 17 598 бр. да бъдат прехвърлени на Фонд 

„Сигурност на електроенергийната система“ и 1049 бр. да бъдат прехвърлени на 

„Топлофикация София“ – ТЕЦ „София“, също така да бъдат издадени 8 бр. за 

количествата подадени по електроразпределителната мрежа и същите бъдат 

прехвърлени на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, в резултат на 

което издадените общо за двете мрежи са 18 655 бр., като и прехвърлените са също  

18 655 бр. – сертификати за произход, всеки от които е електронен документ, който се 

издава за 1 MWh електрическа енергия на производител за нетното производство на 

електрическа енергия, измерено на изхода на централата, при спазване на 

изискванията за точност, надеждност и невъзможност за подправяне, относно всяка 

единица от нея в резултат на високоефективно комбинирано производство на 

електрическа и топлинна енергия през периода от 1.05.2021 г. до 31.05.2021 г. 

 

22. „Топлофикация София“ ЕАД – ТЕЦ „София изток“ 

„Топлофикация София“ ЕАД, със седалище и адрес на управление: Република 

България, област София (столица), община Столична, гр. София 1680, район Красно село, 

ул. „Ястребец“ № 23 Б, с ЕИК 831609046, е юридическо лице, което е лицензирано по ЗЕ. 
Дружеството има издадена лицензия № Л-032-03 от 15.11.2000 г., изм. с Решение № И3-Л-

032 от 10.10.2011 г., изм. с Решение № И4-Л-032 от 28.08.2015 г., изм. с Решение № И4-Л-

032 от 22.12.2015 г., изм. с Решение № И7-Л-32 от 28.02.2019 г. за дейността производство 

на електрическа и топлинна енергия чрез ТЕЦ „София“ и ТЕЦ „София изток“. 

Със заявление вх. № Е-ЗСК-15 от 8.06.2021 г. и приложенията към него 

„Топлофикация София” ЕАД е поискало издаване на сертификат за произход на 

електрическа енергия, произведена от централата за комбинирано производство на 

електрическа и топлинна енергия ТЕЦ „София изток“, с местонахождение гр. София, ул. 
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„Димитър Пешев“ № 6, за периода от 1.05.2021 г. до 31.05.2021 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: 

▪ Електропреносната мрежа (ЕПМ) – 17 982,783 MWh; 

▪ Електроразпределителната мрежа (ЕРМ): 849,788 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: 

▪ ЕПМ: 0,164 MWh;  

▪ ЕРМ: 0,399 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: 

▪ ЕПМ: 17 982 бр.; 

▪ ЕРМ: 850 бр.; 

▪ ОБЩО: 18 832 бр.; 

• ДАННИ ОТНОСНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СЕРТИФИКАТИ ЗА ПРОИЗХОД: 

– Моля, на основание чл. 163б, ал. 5 и ал. 6 от ЗЕ, да бъдат ПРЕХВЪРЛЕНИ 

следните сертификати за произход: 

▪ За ФСЕС: 18 832 бр. (Този брой сертификати се налага да бъде намален, съгласно 

Забележката по-долу, като верният размер е 17 774 бр.); 

Забележка: Към документацията дружеството е приложило Декларация, в която 

се казва, че от 01.10.2020 г. започва снабдяването на свои обекти (помпени и абонатни 

станции) извън площадката на централата, използвайки съответната мрежа по 

смисъла на чл. 119, ал. 1, т.1 от ЗЕ, като си заплаща такси за пренос и достъп. 

Графиците се подават към ЕСО ЕАД и отчитат от тях. За м. 05/2021 г. дружеството е 

декларирало, че използваното по такъв начин количество електрическа енергия за 

„собствено потребление“ от ТЕЦ „София Изток“ е в размер на 1900,12545 MWh. С 

това количество, превърнато в сертификати по 1 MWh, е необходимо да се намалят 

издадените сертификати (по чл. 163б, ал. 1 от ЗЕ), преди прехвърлянето им към ФСЕС 

(съгл. чл. 163б, ал. 6 в кореспонденция с чл. 162а от ЗЕ). Съответно за същото това 

количество (1900,12545 MWh) е необходимо да се прехвърлят сертификати на 

„Топлофикация София“ ЕАД – ТЕЦ „София Изток“, като ползвател на тази нетна 

електрическа енергия от ВЕКП за „собствено потребление“. 

След прегледа на представената информация, изпратена със заявлението, 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, 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 в ТЕЦ „София изток“, е 166,849 MWе.; 

• В ТЕЦ „София изток“ през разглеждания период са били в експлоатация три 

инсталаци – ТГ-1, ТГ-2 и ТГ-4 – за комбинирано производство на топлинна и 

електрическа енергия. Те са, като следва: 

– ТГ-1 – кондензационна турбина с електрически генератор с номинална мощност 

30,0 MWe; 
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– ТГ-2 – кондензационна турбина с електрически генератор с номинална мощност 

30,0 MWe; 

– ТГ-4 – противонагнетателна турбина с електрически генератор с номинална 

мощност 40,849 MWe; 

• Данни и постигнати показатели от инсталациите за комбинирано производство: 
Означаване на инсталаци/ята/ите/ ТГ-1 ТГ-2 ТГ-4 

Вид на инсталаци/ята/ите/ конденз. турб. конденз. турб. противонагн. турб. 

Година на въвеждане в експлоатация 14.05.1964 16.06.1964 05.02.2019 

Вид на основното гориво пр. газ пр. газ пр. газ 

Долна раб. калоричност на горивото 34 167 kJ/nm3 34 167 kJ/nm3 34 167 kJ/nm3 

Средна месечна температура 15,7оС 15,7оС 15,7оС 

К.П.Д. за разделно пр-во на ЕЕ 49,85% 49,85% 50,32% 

К.П.Д. за разделно пр-во на ТЕ  88,17% 87,74% 90,50% 

Изискване за ηобщо  ≥80,00% ≥80,00% ≥75,00% 

Постигнат резултат за ηобщо 82,12% 48,78% 85,43% 

Изискване за ΔF ≥10,00% ≥10,00% ≥10,00% 

Постигнат резултат за ΔF 10,75% 6,27% 11,32% 

 

• Количества електрическа енергия на изхода по електромер:  
Мярка ВСИЧКО Собственост на 

ЕСО 

Собственост на 

ЕРП 

Директни електропроводи 

по чл. 119, ал. 2 

MWh 33 787,644 32 263,035 1524,609 няма 

 

• Количества електрическа енергия, намиращи се между: от една страна, шините на 

електрогенераторите на инсталациите за комбинирано производство на електрическа и 

топлинна енергия; от друга страна, изходните електромери цитирани в горната таблица: 

– „Сума на ЕЕ по чл. 162, ал. 1“ от ЗЕ (отбелязано в справката, като реално това е 

„Сума на ЕЕ по чл. 162а“ от ЗЕ) = 5782,146 MWh; 

– закупени количества ЕЕ за ТЕЦ = 6,004 MWh; 

• Посоченият коригиращ фактор, за избегнати загуби от мрежата при прилагането 

на хармонизирани референтни стойности на ефективността за разделно производство на 

електрическа енергия: 

– подавана към ЕПМ експлоатирана от ЕСО ЕАД с напрежение 110 kV – 0,963 

отговаря на Регламента; 

– подавана към ЕРМ експлоатирана от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД с 

напрежение 6 kV – 0,918 отговаря на Регламента; 

– потребявана на площадката с напрежение 6 kV – 0,891 отговаря на Регламента. 

 

• Общите показатели през разглеждания период за ТГ-1, ТГ-2, ТГ-4 и ТГ-5, както и 

тези за цялата централа, получени при прилагането на методиката за изчисляването 

на режимните фактори, са записани от дружеството по следния начин: 

Показатели за ТГ-1  Мярка 
Тотална 

енергия 

Комбинирана 

енергия 

Некомбинирана енергия 

топлинна електрическа 

Полезна топлинна енергия MWh 23 869,000 23 861,000 8 ,000 – 

Електрическа енергия MWh 8561,836 8561,836 – – 

Еквивалентна енергия на горивото MWh 39 491,093 39 482,093 9,000 – 

 

Показатели за ТГ-2  Мярка 
Тотална 

енергия 

Комбинирана 

енергия 

Некомбинирана енергия 

топлинна електрическа 

Полезна топлинна енергия MWh 12 579,000 12 564,000 15,000 – 

Електрическа енергия MWh 17 514,364 3646,073 – 13 868,291 

Еквивалентна енергия на горивото MWh 61 681,053 20 261,973 17,000 41 402,080 

 

Показатели за ТГ-4 Мярка 
Тотална 

енергия 

Комбинирана 

енергия 

Некомбинирана енергия 

топлинна електрическа 

Полезна топлинна енергия MWh 41 925,000 41 912,000 13,000 – 

Електрическа енергия MWh 13 493,590 13 493,590 – – 
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Еквивалентна енергия на горивото MWh 64 867,610 64 852,610 15,000 – 

 
Показатели  

ОБЩО за централата 
Мярка 

Тотална 

енергия 

Комбинирана 

енергия 

Некомбинирана енергия 

топлинна електрическа 

Полезна топлинна енергия MWh 78 373,000 78 337,000 36,000 – 

Електрическа енергия MWh 39 569,790 25 701,499 – 13 868,291 

Еквивалентна енергия на горивото MWh 166 039,756 124 596,676 41,000 41 402,080 

 

• Потребена топлинна енергия: 49 726,396 MWh (в т.ч. Qвк = 72,000 MWh). 

След прегледа, на представената от дружеството информация в справката по 

чл. 4, ал. 5 от Наредба № 7 от 19.07.2017 г., не са констатирани неточности и 

несъответствия: 

Информация за количеството нетната електрическа енергия, измерено на 

изхода на централата и произведено по високоефективен комбиниран начин, като 

дял от цялата Енето: 

• От таблицата с данните за икономия на използваното гориво (ΔF) се вижда, че 

при инсталация ТГ-2 тя е по-малка от 10% и Съгласно чл. 14, ал. 1 от Наредба № РД-16-

267 нейното брутното количество комбинирана електрическа енергия се изважда от 

общото брутно количество комбинирана електрическа енергия на централата, за да се 

получи брутното от ВЕКП за централата: 

ВЕКП бруто = 25 701,499 – 3646,073 = 22 055,426 MWh; 

• Определено е процентното съотношение на брутната ЕЕ от ВЕКП спрямо цялото 

брутно изработено количество: 

22 055,426 / 39 569,790 = 0,557380415 (83,78%) – дял брутна ЕЕ от ВЕКП; 

• Определена е с каква част (относителен дял) от „Сума на ЕЕ по чл. 162, ал. 1“ от 

ЗЕ (фактически „Сума на ЕЕ по чл. 162а от ЗЕ“) трябва да се намали произведената брутна 

ЕЕ от ВЕКП, за да се получи на колко е равна на изхода нетната ЕЕ от ВЕКП – т.е. 

ВЕКП(нето), като това е направено в 2 стъпки: 

1) 5782,146 * 0,557380415 = 3222,855 MWh – дял от „Сума на ЕЕ по чл. 162, ал. 1“ 

(т.е. по чл 162а) с показатели за ВЕКП; 

2) Следователно ЕЕ от ВЕКП(нето) е: 

22 055,426 MWh – 3222,855 MWh = 18 832,571 MWh – нетната ЕЕ от ВЕКП на 

изхода на централата. 

• Следва, че тази нетна електрическа енергия от ВЕКП, за да бъде превърната в 

сертификати по 1 MWh съгласно чл. 163б от ЗЕ, трябва да се разпредели пропорционално 

спрямо измерените по електромер реални количества електрическа енергия, подадени към 

електропреносната мрежа (ЕПМ), електроразпределителната мрежа (ЕРМ) и по 

директните електропроводи по чл. 119, ал. 2 от ЗЕ , тъй като чл. 162а от ЗЕ не изключва 

никоя от мрежите на изхода на централата за получаването на компенсации от ФСЕС. Или 

в случая разпределението е следното: 

• ЕПМ: (32 263,035/ 33 787,644)* 18 832,571 = 17 982,784 MWh – количество нетна 

електрическа енергия от ВЕКП, като дял от цялото измерено количество с този 

електромер/и (32 263,035 MWh) – за издаване на сертификати относно подадената нетна 

електрическа енергия от ВЕКП по ЕПМ (експлоатирана от ЕСО ЕАД). Следователно за 

целите на прехвърлянето е необходимо се намери какъв е делът само от ВЕКП на 

използваното количество за собствено потребление по чл. 119, ал. 1, т. 1 от ЗЕ в размер на 

1900,12545 MWh: 

(17 982,784 / 32 263,035) * 1900,12545 = 1059,093 MWh дял от ВЕКП; 

От което следва, че трябва да се прехвърлят следните количества 

– 16 923,691 MWh се прехвърлят на ФСЕС съгласно чл. 163б, ал. 6 от ЗЕ (т.е. 

електрическа енергия от ВЕКП в показанията на този електромер в размер на 17 982,784 

MWh, намалена с дела от ВЕКП на електрическата енергия по чл. 119, ал. 1, т. 1 от ЗЕ, 

който е в размер на 1059,093 MWh); 

– 1059,093 MWh се прехвърлят на „Топлофикация София“ – ТЕЦ „София“, 
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което количество се явява използваното за „собствено потребление“ по смисъла на чл. 

119, ал. 1, т. 1 от ЗЕ; 

• ЕРМ: 18 832,571 – 17 982,784 = 849,787 MWh – количество нетна електрическа 

енергия от ВЕКП, като дял от цялото измерено количество с този електромер/и (1524,609 

MWh) – за издаване на сертификати относно подадената нетна електрическа енергия от 

ВЕКП по директни електропроводи до клиенти съгласно чл. 119,ал. 2 от ЗЕ и 

прехвърлянето им на ФСЕС съгласно чл. 163б, ал. 6 от ЗЕ. 

Изводи: 

• Отчетената обща енергийна ефективност на използваното гориво за инсталация 

ТГ-1 е по-голяма от 80% и количеството брутна комбинирана електрическа енергия от 

нея е в размер на 8561,836 MWh; 

• Отчетената обща енергийна ефективност на използваното гориво за инсталация 

ТГ-2 е по-малка от 80% и количеството брутна комбинирана електрическа енергия от 

нея, изчислена съгласно Наредба № РД-16-267, е в размер на 3646,073 MWh; 

• Отчетената обща енергийна ефективност на използваното гориво за инсталация 

ТГ-4 е по-голяма от 75% и количеството брутна комбинирана електрическа енергия от 

нея е в размер на 13 493,590 MWh; 

• Общото количество произведена брутна комбинирана електрическа енергия от 

централата е сумата от всички работили инсталации през периода в размер на 25 701,499 

MWh; 

• Отчетената икономия на използваното гориво, за инсталация ТГ-2 е по малко 

от 10% и съгласно чл. 14, ал. 1 от Наредба № РД-16-267 от тази инсталация няма 

произведена брутна електрическа енергия с показатели на ВЕКП. 

• Отчетената икономия на използваното гориво, за всяка от инсталациите ТГ-1 и 

ТГ-4 поотделно, е по-голяма от 10 % и количеството брутна високоефективна 

комбинирана електрическа енергия, определено съгласно наредбата по чл. 162б от ЗЕ – 

Наредба № РД-16-267, е равна на сумата от комбинираните електроенергии на двете 

инсталации в размер на 22 055,426 MWh; 

• Количеството произведена нетна високоефективна комбинирана електрическа 

енергия, измерено на изхода на централата, през разглеждания период е в размер на 

18 832,571 MWh. 

• Изискването в чл. 163б от ЗЕ, че сертификатите се издават като се отбелязва 

подаването към съответната електрическа мрежа, е изпълнено посредством следната 

таблица: 

ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТИ 

За 
месец 

Нетна 

ЕЕ от 

ВКЕП в 
настоящ 

месец 

Дял 

нетна ЕЕ 

от ВКЕП 
допълни

-ла ЕЕ от 

НеВЕКП 
при 

продаж-

би по чл. 
119, ал. 2 

от ЗЕ 

Дял нетна ЕЕ от ВКЕП подадена по 

електропреносна мрежа (ЕПМ) 

Дял нетна ЕЕ от ВКЕП подадена по 

електроразпределителна мрежа (ЕРМ) 
Подаде-

на нетна 
ЕЕ от 

ВЕКП по 

ЕПМ  

Подаде-

ната 
плюс 

дробен 

остатък 
от минал 

период 

Издаде- 

ни 
серти-  

фикати 

Дробен 

остатък 
за 

следващ 

период 

Подадена 

нетна ЕЕ 
от ВЕКП 

по ЕРМ 

Подаде-

ната 
плюс 

дробен 

остатък 
от минал 

период 

Издаде- 

ни 
серти-  

фикати 

Дробен 

остатък за 
следващ 

период 

MWh MWh MWh MWh бр. MWh MWh MWh бр. MWh 
04/2021 55 116,476 0 53 483,967 53 484,164 53 484 0,164 1632,509 1633,399 1633 0,399 

05/2021 18 832,571 0 17 982,784 17 982,948 17 982 0,948 849,787 850,186 850 0,186 

 

• Поради обстоятелството, че издадените сертификати по ЕПМ не се прехвърлят 

всичките на ФСЕС, което обстоятелство се появява единствено при ползване на 

електрическа енергия за собствено потребление през ЕПМ и/или ЕРМ по чл. 119, ал. 1,  

т. 1, то в следната таблица е отразено натрупването да дробните остатъци от двете 

прехвърляния: 

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СЕРТИФИКАТИ КЪМ ФСЕС И КЪМ ДРУЖЕСТВОТО 
За 

месец 

Нетна 

ЕЕ от 

Дял 

нетна ЕЕ 

Дял нетна ЕЕ от ВКЕП, подадена по 

ЕПМ, която се прехвърля към ФСЕС 

Дял нетна ЕЕ от ВКЕП, подадена по 

ЕПМ, която се прехвърля към 
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ВКЕП 

подадена 

по ЕПМ  

от ВКЕП 

допълни

-ла ЕЕ от 
НеВЕКП 

при 

продаж-
би по чл. 

119, ал. 2 

от ЗЕ 

съгл. чл. 163б, ал.6   ползвателя на остатъка от количеството 

за издаване на сертификати 
Подаде-

на нетна 

ЕЕ от 
ВЕКП по 

ЕПМ  

Подаде-

ната 

плюс 
дробен 

остатък 

от минал 
период 

Издаде- 

ни 

серти-  
фикати 

Дробен 

остатък 

за 
следващ 

период 

Подадена 

нетна ЕЕ 

от ВЕКП 
по ЕРМ 

Подаде-

ната 

плюс 
дробен 

остатък 

от минал 
период 

Издаде- 

ни 

серти-  
фикати 

Дробен 

остатък за 

следващ 
период 

MWh MWh MWh MWh бр. MWh MWh MWh бр. MWh 
04/2021 53 483,967 0 50 279,012 50 279,340 50 279 0,340 3204,955 3205,824 3205 0,824 

05/2021 17 982,784 0 16 923,691 16 924,031 16 924 0,031 1059,093 1059,917 1059 0,917 

 

• От направената справка за м. 05/2021 г., използваща данните от предходния 

период за м. 04/2021 г., за който централата е имала произведена електрическа енергия от 

ВЕКП, следва, че издадените сертификати на „Топлофикация София“ ЕАД – ТЕЦ „София 

Изток“ за реално подадената нетна електрическа енергия от ВЕКП по електропреносната 

мрежа (експлоатирана от ЕСО ЕАД) е в размер 17 982 бр., които се прехвърлят както 

следва: 

– към Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ съгласно чл. 163б, ал. 

6 от ЗЕ – за месец май 2021 г. в размер на 16 924 бр.; 

– към „Топлофикация София“ – ТЕЦ „София Изток“, което количество се явява 

като разлика между нетното количество електрическа енергия от ВЕКП за издаване на 

сертификати относно ЕПМ по чл. 163б, ал. 1 от ЗЕ, намалено с количеството за 

прехвърляне на ФСЕС по чл. 163б, ал. 6 от ЗЕ – за месец май 2021 г. в размер на 1059 бр.; 

• От направената справка за м. 05/2021 г., използваща данните от предходния 

период (м. 04/2020 г.), за който централата е имала произведена електрическа енергия от 

ВЕКП, следва, че издадените сертификати на „Топлофикация София“ ЕАД – ТЕЦ „София 

Изток“ за реално подадената нетна електрическа енергия от ВЕКП по 

електроразпределителната мрежа (експлоатирана от „ЧЕЗ Разпределение България” 

АД), които се прехвърлят към Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ 

съгласно чл. 163б, ал. 6 от ЗЕ – за месец май 2021 г. са в размер на 850 бр. 

• Общо издадените сертификати са в размер на 18 832 бр., а прехвърлените са в 

размер на 18 833 бр. 

Въз основа на горното следва на „Топлофикация София“ ЕАД, гр. София за 

централа ТЕЦ „София изток“, да бъдат издадени 17 982 бр. за количествата подадени 

по електропреносната мрежа, от които 16 924 бр. да бъдат прехвърлени на Фонд 

„Сигурност на електроенергийната система“ и 1059 бр. да бъдат прехвърлени на 

„Топлофикация София“ – ТЕЦ „София Изток“, също така да бъдат издадени 850 бр. 

за количествата подадени по електроразпределителната мрежа и същите бъдат 

прехвърлени на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, в резултат на 

което издадените общо за двете мрежи са 18 832 бр., а прехвърлените са  

18 833 бр. – сертификати за произход, всеки от които е електронен документ, който се 

издава за 1 MWh електрическа енергия на производител за нетното производство на 

електрическа енергия, измерено на изхода на централата, при спазване на 

изискванията за точност, надеждност и невъзможност за подправяне, относно всяка 

единица от нея в резултат на високоефективно комбинирано производство на 

електрическа и топлинна енергия през периода от 1.05.2021 г. до 31.05.2021 г. 

 

23. „Брикел“ ЕАД 

„Брикел“ ЕАД, със седалище и адрес на управление: Република България, област 

Стара Загора, община Гълъбово, гр. Гълъбово 6280, ж.к. „Извън града”, с ЕИК 123526494, 

е юридическо лице, което е лицензирано по ЗЕ. Дружеството има издадена лицензия за 

дейността производство на електрическа и топлинна енергия № Л-096-03/14.03.2001 г. 

Със заявление вх. № Е-ЗСК-18 от 10.06.2021 г. и приложенията към него „Брикел” 

ЕАД е подало писмено заявление с искане за издаване на сертификат за произход на 

електрическата енергия, произведена от централа за комбинирано производство на 
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електрическа и топлинна енергия ТЕЦ към „Брикел“ ЕАД за периода от 1.05.2021 г. до 

31.05.2021 г., отбелязани 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: 

▪ Електропреносната мрежа (ЕПМ): 34 833,669 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: 

▪ ЕПМ: 0,079 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: 

▪ ЕПМ: 34 833 бр.; 

• ДАННИ ОТНОСНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СЕРТИФИКАТИ ЗА ПРОИЗХОД: 

– Моля, на основание чл. 163б, ал. 5 и ал. 6 от ЗЕ, да бъдат ПРЕХВЪРЛЕНИ 

следните сертификати за произход: 

▪ За ФСЕС: 34 833 бр. 

След прегледа на представената информация, изпратена със заявлението, 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, 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 в ТЕЦ на „Брикел“ ЕАД, е 200 MWе; 

• През разглеждания период в централата са имали работни часове три от 

инсталациите за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия – ТГ-1, 

ТГ-3 и ТГ-4 – всяка от тях е кондензационна турбина с два регулируеми пароотбора и 

електрически генератор с номинална мощност 50 MWе; 

• Данни и постигнати показатели от инсталациите за комбинирано производство: 
Означаване на инсталациите ТГ-1 ТГ-3 ТГ-4 

Вид на инсталациите кондензационна 

турбина 

кондензационна 

турбина 

кондензационна 

турбина 

Година на въвеждане в експлоатация 01.12.1960 19.09.1961 14.04.1962 

Вид на основното гориво въглища въглища въглища 

Долна раб. калоричност на горивото 13 328 kJ/kg 13 328 kJ/kg 13 328 kJ/kg 

К.П.Д. за разделно пр-во на ЕЕ 39,31% 39,31% 39,31% 

К.П.Д. за разделно пр-во на ТЕ 81,01% 81,01% 81,01% 

Изискване за ηобщо  ≥80,00% ≥80,00% ≥80,00% 

Постигнат резултат за ηобщо  80,73% 80,75% 80,82% 

Изискване за ΔF ≥10,00% ≥10,00% ≥10,00% 

Постигнат резултат за ΔF 21,71% 21,73% 21,80% 

 

• Количества електрическа енергия на изхода по електромер: 
Мярка ВСИЧКО Собственост на 

ЕСО 

Собственост на 

ЕРП 

Директни електропроводи по 

чл. 119, ал. 2 

MWh 34 833,669 34 833,669 няма няма 

 

• Количества електрическа енергия, намиращи се между: от една страна, шините на 

електрогенераторите на инсталациите за комбинирано производство на електрическа и 
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топлинна енергия; от друга страна, изходните електромери цитирани в горната таблица: 

– „Сума на ЕЕ по чл. 162, ал. 1“ от ЗЕ (отбелязано в справката, като реално това е 

„Сума на ЕЕ по чл. 162а“ от ЗЕ) = 16 047,237 MWh; 

– в т.ч. Есобств.потребл.(филиал) = 1847,286 MWh (за Брикетна фабрика); 

– няма закупени количества ЕЕ за ТЕЦ = 0 MWh; 

Забележка: Електромерът за търговско мерене е след Брикетна фабрика. 

• Посочените коригиращи фактори, за избегнати загуби от мрежата при 

прилагането на хармонизирани референтни стойности на ефективността за разделно 

производство на електрическа енергия: 

– подавана към ЕПМ експлоатирана от ЕСО ЕАД с напрежение 110 kV – 0,963 

отговаря на Регламента; 

– потребявана на площадката с напрежение 6 kV – 0,891 отговаря на Регламента. 

• Общите показатели, за разглеждания период на инсталации ТГ-1, ТГ-3 и ТГ-4 и 

ТГ-4, както и обобщените брутни данни за централата, получени при прилагането на 

методиката за изчисляването на режимните фактори, са следните: 

Показатели за инсталация ТГ-1 
Мяр-

ка 

Тотална 

енергия 

Комбинира-

на енергия 

Некомбинирана енергия 

топлинна електрическа 

Полезна топлинна енергия MWh 43 428,000 41 877,000 1551,000 – 

Електрическа енергия MWh 15 146,058 15 146,058 – – 

Еквивалентна енергия на горивото MWh 72 436,000 70 630,000 1806,000 – 

 

Показатели за инсталация ТГ-3 
Мяр-

ка 

Тотална 

енергия 

Комбинира-

на енергия 

Некомбинирана енергия 

топлинна електрическа 

Полезна топлинна енергия MWh 39 669,000 38 318,000 1351,000 – 

Електрическа енергия MWh 13 859,030 13 859,030 – – 

Еквивалентна енергия на горивото MWh 66 185,000 64 612,000 1573,000 – 

 

Показатели за инсталация ТГ-4 
Мяр-

ка 

Тотална 

енергия 

Комбинира-

на енергия 

Некомбинирана енергия 

топлинна електрическа 

Полезна топлинна енергия MWh 61 992,000 60 483,000 1509,000 – 

Електрическа енергия MWh 21 875,818 21 875,818 – – 

Еквивалентна енергия на горивото MWh 103 667,000 101 909,000 1758,000 – 

 

ОБЩО за централата 
Мяр-

ка 

Тотална 

енергия 

Комбинира-

на енергия 

Некомбинирана енергия 

топлинна електрическа 

Полезна топлинна енергия MWh 145 089,000 140 688,000 4411,000 – 

Електрическа енергия MWh 50 880,906 50 880,906 – – 

Еквивалентна енергия на горивото MWh 242 288,000 237 151,000 5137,635 – 

 

• Потребена топлинна енергия: 140 678,000 MWh. 

След прегледа, на представената от дружеството информация в справката по 

чл. 4, ал. 5 от Наредба № 7 от 19.07.2017 г., не са констатирани неточности и 

несъответствия. 

Информация за количеството нетната електрическа енергия, измерено на 

изхода на централата и произведено по високоефективен комбиниран начин, като 

дял от цялата Енето: 

• В случая цялата произведена брутна комбинирана електрическа енергия, 

измерена на шините на електрогенераторите на инсталациите ТГ-1, ТГ-3 и ТГ-4, покрива 

критерия за брутна високоефективна комбинирана електрическа енергия и затова тя 

директно се намалява със „Сума на ЕЕ по чл. 162, ал. 1“ от ЗЕ (записано като графа в 

справката по чл. 4, ал. 5 от Наредба № 7 от 19.07.2017 г., но в случая това се явява „Сума 

на ЕЕ по чл. 162а“ –т.е. избягва се нова промяна на справките), за да се получи на колко е 

равна високоефективната част от Енето  на изхода на централата : 

50 880,906 MWh – 16 047,237 MWh = 34 833,669 MWh – отговаря на цялата Енето, 
като под „изход“ се разбира след Брикетна фабрика, тъй като уредът за търговско мерене е 

там. 
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• Следва, че тази нетна електрическа енергия от ВЕКП, за да бъде превърната в 

сертификати по 1 MWh съгласно чл. 163б от ЗЕ, трябва да се разпредели пропорционално 

спрямо измерените по електромер реални количества електрическа енергия, подадени към 

електропреносната мрежа (ЕПМ) и електроразпределителната мрежа (ЕРМ). Тъй като в 

конкретния случай няма подадена нетна електрическа енергия от ВЕКП по ЕРМ и също 

така няма произведена невисокоефективна електрическа енергия, то отчетените по 

електромера на ЕПМ количества са и точните количества нетна електрическа енергия от 

ВЕКП за издаването на сертификати: 

– ЕПМ: цялото измерено количество с този електромер/и/ в размер на 34 833,669 

MWh – за издаване на сертификати относно подадената нетна електрическа енергия от 

ВЕКП по ЕПМ (експлоатирана от ЕСО ЕАД) и прехвърлянето им на ФСЕС съгласно чл. 

163б, ал. 6 от ЗЕ; 

Изводи: 

• Отчетените общи енергийни ефективности на използваното гориво през 

разглеждания период за всяка от инсталациите ТГ-1, ТГ-3 и ТГ-4 поотделно, са по-големи 

от 80% и общото количеството брутна високоефективна комбинирана електрическа 

енергия от тях, определено съгласно наредбата по чл. 162б от ЗЕ – Наредба № РД-16-267, 

е в размер на 50 880,906 MWh; 

• Отчетената икономия на използваното гориво през разглеждания период за всяка 

от инсталациите ТГ-1, ТГ-3 и ТГ-4 поотделно, е по-голяма от 10% и количеството брутна 

високоефективна комбинирана електрическа енергия от тях, определено съгласно 

наредбата по чл. 162б от ЗЕ – Наредба № РД-16-267, е в размер  

50 880,906 MWh; 

• Количеството произведена нетна високоефективна комбинирана електрическа 

енергия, измерено на изхода на централата през разглеждания период, е в размер на 

34 833,669 MWh; 

• Изискването в чл. 163б от ЗЕ, че сертификатите се издават като се отбелязва 

подаването към съответната електрическа мрежа, е изпълнено посредством следната 

таблица: 

ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТИ 

За 
месец 

Нетна 

ЕЕ от 

ВКЕП в 
настоящ 

месец 

Дял 

нетна ЕЕ 

от ВКЕП 
допълни

-ла ЕЕ от 

НеВЕКП 
при 

продаж-

би по чл. 
119, ал. 2 

от ЗЕ 

Дял нетна ЕЕ от ВКЕП подадена по 

електропреносна мрежа (ЕПМ) 

Дял нетна ЕЕ от ВКЕП подадена по 

електроразпределителна мрежа (ЕРМ) 
Подаде-

на нетна 
ЕЕ от 

ВЕКП по 

ЕПМ  

Подаде-

ната 
плюс 

дробен 

остатък 
от минал 

период 

Издаде- 

ни 
серти-  

фикати 

Дробен 

остатък 
за 

следващ 

период 

Подадена 

нетна ЕЕ 
от ВЕКП 

по ЕРМ 

Подаде-

ната 
плюс 

дробен 

остатък 
от минал 

период 

Издаде- 

ни 
серти-  

фикати 

Дробен 

остатък за 
следващ 

период 

MWh MWh MWh MWh бр. MWh MWh MWh бр. MWh 
04/2021 36 128,966 0 36 128,966 36 129,079 36 129 0,079 няма няма няма няма 

04/2021 34 833,669 0 34 833,669 34 833,778 34 833 0,778 няма няма няма няма 

 

• От направената справка за м. 05/2021 г., използваща данните от предходния 

период (м. 04/2021 г.), за който централата е имала произведена електрическа енергия от 

ВЕКП, следва, че издадените сертификати на „Брикел“ ЕАД за реално подадената нетна 

електрическа енергия от ВЕКП по електропреносната мрежа (експлоатирана от ЕСО 

ЕАД), които се прехвърлят към Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ 

съгласно чл. 163б, ал. 6 от ЗЕ – за месец май 2021 г. са в размер на 34 833 бр. 

Въз основа на горното следва на „Брикел“ ЕАД, гр. Гълъбово за централа ТЕЦ 

към „Брикел“ ЕАД, да бъдат издадени 34 833 бр. за количествата подадени по 

електропреносната мрежа, като на Фонд „Сигурност на електроенергийната 

система“ да бъдат прехвърлени 34 833 бр. – сертификати за произход, всеки от които 

е електронен документ, който се издава за 1 MWh електрическа енергия на 

производител за нетното производство на електрическа енергия, измерено на изхода 

на централата, при спазване на изискванията за точност, надеждност и 
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невъзможност за подправяне, относно всяка единица от нея в резултат на 

високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия 

през периода от 1.05.2021 г. до 31.05.2021 г. 

 

24. „Топлофикация – Сливен“ ЕАД 

„Топлофикация – Сливен“ ЕАД със седалище и адрес на управление: Република 

България, област Сливен, община Сливен, гр. Сливен 8800, бул. „Стефан Караджа” № 23, 

ЕИК 119004654, е юридическо лице, което е лицензирано по ЗЕ. Дружеството има 

издадена лицензия за дейността производство на електрическа и топлинна енергия № Л-

084-03 от 21.02.2001 г. 

Със заявление вх. № Е-ЗСК-19 от 8.06.2021 г. и приложенията към него, 

„Топлофикация – Сливен“ ЕАД е поискала издаване на сертификат за произход на 

електрическата енергия, произведена от централа за комбинирано производство на 

електрическа и топлинна енергия ТЕЦ „Сливен“ за периода от 1.05.2021 г. до 31.05.2021 

г., като е записало следното: 

• 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: 

▪ Електропреносната мрежа (ЕПМ): 9251,606 MWh; 

▪ Директни електропроводи (ДЕ) по чл. 119, ал. 2 от ЗЕ: 2102,120 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: 

▪ ЕПМ: 0,225 MWh; 

▪ ДЕ по чл. 119, ал. 2 от ЗЕ: 0,326 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: 

▪ ЕПМ: 9251 бр.; 

▪ ДЕ по чл. 119, ал. 2 от ЗЕ: 2102 бр.; 

▪ ОБЩО: 11 353 бр.; 

• ДАННИ ОТНОСНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СЕРТИФИКАТИ ЗА ПРОИЗХОД: 

– Моля, на основание чл. 163б, ал. 5 и ал. 6 от ЗЕ, да бъдат ПРЕХВЪРЛЕНИ 

следните сертификати за произход: 

▪ За ФСЕС: 11 353 бр.; 

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, 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 в ТЕЦ „Сливен“, е 30 MWе; 

• През разглеждания период е била в експлоатация инсталация ТГ-1, която е 

кондензационна турбина с два регулируеми пароотбори и електрически генератор с 

номинална мощност 30 MWе; 

• Данни и постигнати показатели от инсталациите за комбинирано производство: 
Означаване на инсталаци/ята/ите/ ТГ-1 

Вид на инсталаци/ята/ите/ кондензац. турбина. 

Година на въвеждане в експлоатация 16.11.1970 

Вид на основното гориво въглища/биомаса 
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Долна раб. калоричност на горивото 14 717 kJ/kg 

К.П.Д. за разделно пр-во на ЕЕ 32,88% 

К.П.Д. за разделно пр-во на ТЕ 82,80% 

Изискване за ηобщо  ≥80,00% 

Постигнат резултат за ηобщо 75,42% 

Изискване за ΔF ≥10,00% 

Постигнат резултат за ΔF 34,02% 

 

• Количества електрическа енергия на изхода по електромер: 
Мярка ВСИЧКО Собственост на 

ЕСО 

Собственост на ЕРП Директни електропроводи 

по чл. 119, ал. 2 

MWh 12 775,683 10 410,290 няма 2365,393 

 

• Количества електрическа енергия, намиращи се между: от една страна, шините на 

електрогенераторите на инсталациите за комбинирано производство на електрическа и 

топлинна енергия; от друга страна, изходните електромери цитирани в горната таблица: 

– „Сума на ЕЕ по чл. 162, ал. 1“ от ЗЕ (отбелязано в справката, като реално това е 

„Сума на ЕЕ по чл. 162а“ от ЗЕ) = 2937,071 MWh; 

– няма закупени количества ЕЕ за ТЕЦ = 0 MWh; 

• Посочените коригиращи фактори, за избегнати загуби от мрежата при 

прилагането на хармонизирани референтни стойности на ефективността за разделно 

производство на електрическа енергия: 

– подавана към ЕПМ експлоатирана от ЕСО ЕАД с напрежение 110 kV – 0,963 

отговаря на Регламента; 

– подавана към мрежа на търговец регистриран в ЕСО ЕАД „Юропиен Трейд Оф 

Енерджи“ АД с напрежение 20 kV – 0,935 отговаря на Регламента; 

– потребявана на площадката с напрежение 6 kV – 0,891 отговаря на Регламента. 

• Общите показатели, за разглеждания период на инсталация ТГ-1, получени при 

прилагането на методиката за изчисляването на режимните фактори, са следните: 
Показатели за ТГ-1  

и ОБЩО за централата 

Мярка Тотална 

енергия 

Комбинира-

на енергия 

Некомбинирана енергия 

топлинна електрическа 

Полезна топлинна енергия МWh 25 201,120 23 308,120 1893,000 – 

Електрическа енергия МWh 15 712,754 13 963,895 – 1748,859 

Еквивалентна енергия на г-вото МWh 51 736,091 46 589,305 – 5146,786 

 

• Потребена топлинна енергия: 18 432,000 MWh. 

След прегледа, на представената от дружеството информация в справката по 

чл. 4, ал. 5 от Наредба № 7 от 19.07.2017 г., не са констатирани неточности и 

несъответствия. 

Информация за количеството нетната електрическа енергия, измерено на 

изхода на централата и произведено по високоефективен комбиниран начин, като 

дял от цялата Енето: 

• От таблицата с данните за икономия на използваното гориво (ΔF) се вижда, че 

при инсталация ТГ-1 тя е по-голяма от 10%, с което е покрит критерия за 

високоефективно комбинирано производство (ВЕКП) и следователно брутното 

количество от ВЕКП за централата е равно на комбинираното: 

ВЕКП бруто = 13 963,895 MWh; 

• Определено е процентното съотношение на брутната електрическа енергия (ЕЕ) 

от ВЕКП спрямо цялото брутно изработено количество: 

13 963,895 / 15 712,754 = 0,888698123 (88,87%) – дял брутна високоефективна; 

• Определена е с каква част (относителен дял) от „Сума на ЕЕ по чл. 162, ал. 1“ от 

ЗЕ (записано като графа в справката по чл. 4, ал. 5 от Наредба № 7 от 19.07.2017 г., но в 

случая това се явява „Сума на ЕЕ по чл. 162а“ –т.е. избягва се нова промяна на справките) 

трябва да се намали произведената брутната високоефективна комбинирана електрическа 

енергия – ВЕКП(бруто), за да се получи колко е на изхода ВЕКП(нето):  
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2937,071 * 0,888698123 = 2610,169 MWh; 

• Следователно ВЕКП(нето) е: 

13 963,895 MWh – 2610,169 MWh = 11 353,726 MWh – електрическа енергия от 

ВЕКП на изхода на централата като дял от Е нето. 

• Следва, че тази нетна електрическа енергия от ВЕКП, за да бъде превърната в 

сертификати по 1 MWh съгласно чл. 163б от ЗЕ, трябва да се разпредели пропорционално 

спрямо измерените по електромер реални количества електрическа енергия по: 

– ЕПМ: (10 410,290 / 12 775,683) * 11 353,726 = 9251,606 MWh – количество нетна 

електрическа енергия от ВЕКП, като дял от цялото измерено количество с този 

електромер/и (10 410,290 MWh) – за издаване на сертификати относно подадената нетна 

електрическа енергия от ВЕКП по ЕПМ (експлоатирана от ЕСО ЕАД) и прехвърлянето им 

на ФСЕС съгласно чл. 163б, ал. 6 от ЗЕ; 

– Мрежа на търговец регистриран в ЕСО ЕАД: 11 353,726 – 9251,606 = 2102,120 

MWh – количество нетна електрическа енергия от ВЕКП, като дял от цялото измерено 

количество с този електромер/и (2365,393 MWh) – за издаване на сертификати относно 

подадената нетна електрическа енергия от ВЕКП по мрежа на търговец (експлоатирана от 

„Юропиен Трейд Оф Енерджи“ АД) и прехвърлянето им на ФСЕС съгласно чл. 163б, ал. 6 

от ЗЕ. 

Изводи: 

• Отчетената обща енергийна ефективност на използваното гориво през 

разглеждания период за инсталация ТГ-1 е по-малка от 80% и количеството брутна 

комбинирана електрическа енергия, определено съгласно наредбата по чл. 162б от ЗЕ – 

Наредба № РД-16-267, е в размер на 13 963,895 MWh; 

• Отчетената икономия на използваното гориво през разглеждания период за 

инсталация ТГ-1 е по-голяма от 10% и количеството брутна високоефективна 

комбинирана електрическа енергия, определено съгласно наредбата по чл. 162б от ЗЕ – 

Наредба № РД-16-267, е в размер на 13 963,895 MWh; 

• Количеството произведена нетна високоефективна комбинирана електрическа 

енергия, измерено на изхода на централата през разглеждания период, е в размер на 

11 353,726 MWh. 

• Изискването в чл. 163б от ЗЕ, че сертификатите се издават като се отбелязва 

подаването към съответната електрическа мрежа, е изпълнено посредством следната 

таблица: 

ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТИ 

За 
месец 

Нетна 

ЕЕ от 

ВКЕП в 
настоящ 

месец 

Дял 

нетна ЕЕ 

от ВКЕП 
допълни

-ла ЕЕ от 

НеВЕКП 
при 

продаж-

би по чл. 
119, ал. 2 

от ЗЕ 

Дял нетна ЕЕ от ВКЕП подадена по 

електропреносна мрежа (ЕПМ) 

Дял нетна ЕЕ от ВКЕП подадена по 

мрежа на търговец рег. в ЕСО 
Подаде-

на нетна 
ЕЕ от 

ВЕКП по 

ЕПМ  

Подаде-

ната 
плюс 

дробен 

остатък 
от минал 

период 

Издаде- 

ни 
серти-  

фикати 

Дробен 

остатък 
за 

следващ 

период 

Подадена 

нетна ЕЕ 
от ВЕКП 

по ЕРМ 

Подаде-

ната 
плюс 

дробен 

остатък 
от минал 

период 

Издаде- 

ни 
серти-  

фикати 

Дробен 

остатък за 
следващ 

период 

MWh MWh MWh MWh бр. MWh MWh MWh бр. MWh 
04/2021 12 357,074 0 9289,060 9289,225 9289 0,225 3068,014 3068,326 3068 0,326 

05/2021 11 353,726 0 9251,606 9251,831 9251 0,831 2102,120 2102,446 2102 0,446 

 

• От направената справка за м. 05/2021 г., използваща данните от предходния 

период (м. 04/2021 г.), за който централата е имала произведена електрическа енергия от 

ВЕКП, следва, че издадените сертификати на „Топлофикация Сливен“ ЕАД за реално 

подадената нетна електрическа енергия от ВЕКП по електропреносната мрежа 

(експлоатирана от ЕСО ЕАД), които се прехвърлят към Фонд „Сигурност на 

електроенергийната система“ съгласно чл. 163б, ал. 6 от ЗЕ– за месец май 2021 г. са в 

размер на 9251 бр. 

• От направената справка за м. 05/2021 г., използваща данните от предходния 

период (м. 04/2021 г.), за който централата е имала произведена електрическа енергия от 
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ВЕКП, следва, че издадените сертификати на „Топлофикация – Сливен“ ЕАД за реално 

подадената нетна електрическа енергия от ВЕКП по мрежа на търговец регистриран в 

ЕСО ЕАД (експлоатирана от „Юропиен Трейд Оф Енерджи“ АД), които се прехвърлят 

към Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ съгласно чл. 163б, ал. 6 от ЗЕ – 

за месец май 2021 г. са в размер на 2102 бр. 

• Общо издадените сертификати, за реално подадената нетна електрическа енергия 

от ВЕКП по двете мрежи, са в размер на 11 353 бр. 

Въз основа на горното следва на „Топлофикация-Сливен“ ЕАД, гр. Сливен за 

централа ТЕЦ „Сливен“, да бъдат издадени 9251 бр. за количествата подадени по 

електропреносната мрежа, също така да бъдат издадени 2102 бр. за количествата 

подадени по мрежа на търговец регистриран в „Електроенергиен Системен 

Оператор“ ЕАД, като на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ да бъдат 

прехвърлени общо за двете мрежи 11 353 бр. – сертификати за произход, всеки от 

които е електронен документ, който се издава за 1 MWh електрическа енергия на 

производител за нетното производство на електрическа енергия, измерено на изхода 

на централата, при спазване на изискванията за точност, надеждност и 

невъзможност за подправяне, относно всяка единица от нея в резултат на 

високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия 

през периода от 1.05.2021 г. до 31.05.2021 г. 

 

25. „Топлофикация Русе“ ЕАД 

„Топлофикация Русе“ ЕАД със седалище и адрес на управление: Република 

България, област Русе, община Русе, гр. Русе 7009, ул. „ТЕЦ Изток“ № 1, ЕИК 117005106, 

е юридическо лице, което е лицензирано по ЗЕ. Дружеството има издадена лицензия за 

дейността производство на електрическа и топлинна енергия № Л-029-03 от 15.11.2000 г., 

изм. с Решения: № И1-Л-029 от 14.05.2003 г. и № И2-Л-029 от 22.01.2007 г. 

Със заявление вх. № Е-ЗСК-20 от 8.06.2021 г. и приложенията към него, 

„Топлофикация Русе” ЕАД е поискало издаване на сертификат за произход на 

електрическата енергия, произведена от централа за комбинирано производство на 

електрическа и топлинна енергия ТЕЦ „Русе-Изток“, за периода от 1.05.2021 г. до 

31.05.2021 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: 

▪ Електропреносната мрежа (ЕПМ) – 18 575,670 MWh; 

▪ Електроразпределителната мрежа (ЕРМ): 980,907 MWh; 

▪ Директни електропроводи (ДЕ) по чл. 119, ал. 2 от ЗЕ: 190,128 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: 

▪ ЕПМ: 0,948 MWh; 

▪ ЕРМ: 0,813 MWh; 

▪ ДЕ по чл. 119, ал. 2 от ЗЕ: 0,608 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: 

▪ ЕПМ: 18 576 бр.;  

▪ ЕРМ: 981 бр.; 

▪ ДЕ по чл. 119, ал. 2 от ЗЕ: 190 бр.; 

▪ ОБЩО: 19 747 бр.; 

• ДАННИ ОТНОСНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СЕРТИФИКАТИ ЗА ПРОИЗХОД: 
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– Моля, на основание чл. 163б, ал. 5 и ал. 6 от ЗЕ, да бъдат ПРЕХВЪРЛЕНИ 

следните сертификати за произход: 

▪ За ФСЕС: 19 747 бр.; 

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, 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 ТЕЦ „Русе-Изток“ е 400 MWе, в 

т.ч. 120 MWе на съоръженията, произвеждащи електрическа енергия по комбиниран 

начин (топлофикационна част). Кондензационната част на централата не е предмет на 

разглеждане в настоящия доклад; 

• През разглеждания период е била в експлоатация една инсталация – ТГ-5 – за 

комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, свързани на общ 

колектор към енергийни котли със стационарен номер 7 и 8, като те са: 

– ТГ-5 е кондензационна турбина с два регулируеми пароотбора и електрически 

генератор с номинална мощност 60 MWе; 

• Данни и постигнати показатели от инсталациите за комбинирано производство: 
Означаване на инсталаци/ята/ите/ ТГ-5 

Вид на инсталаци/ята/ите/ кондензац. турбина. 

Година на въвеждане в експлоатация 10.05.1985 

Вид на основното гориво въглища/биомаса 

Долна раб. калоричност на горивото 18 224 kJ/kg 

К.П.Д. за разделно пр-во на ЕЕ 36,01% 

К.П.Д. за разделно пр-во на ТЕ  87,02% 

Изискване за ηобщо  ≥80,00% 

Постигнат резултат за ηобщо 79,06% 

Изискване за ΔF ≥10,00% 

Постигнат резултат за ΔF 27,92% 

 

• Количества електрическа енергия на изхода по електромер: 
Мярка ВСИЧКО Собственост на 

ЕСО 

Собственост на 

ЕРП 

Директни електропроводи по 

чл. 119, ал. 2 

MWh 20 186,348 18 989,241 1002,746 194,361 

 

• Количества електрическа енергия, намиращи се между: от една страна, шините на 

електрогенераторите на инсталациите за комбинирано производство на електрическа и 

топлинна енергия; от друга страна, изходните електромери цитирани в горната таблица: 

– „Сума на ЕЕ по чл. 162, ал. 1“ от ЗЕ (отбелязано в справката, като реално това е 

„Сума на ЕЕ по чл. 162а“ от ЗЕ) = 4488,244 MWh; 

– няма закупени количества ЕЕ за ТЕЦ = 0 MWh; 

• Посоченият коригиращ фактор, за избегнати загуби от мрежата при прилагането 

на хармонизирани референтни стойности на ефективността за разделно производство на 

електрическа енергия: 

– подавана към ЕПМ експлоатирана от ЕСО ЕАД с напрежение 6 kV и 110 kV – 

0,961 (изчислен) отговаря на Регламента; 

– подавана към ЕРМ експлоатирана от „Електроразпределение Север“ АД с 

напрежение 20 kV – 0,935 отговаря на Регламента; 

– подавана към мрежите на „Директни електропроводи по чл. 119, ал. 2“ от ЗЕ – 

0,918 (изчислен) отговаря на Регламента  

– потребявана на площадката с напрежение 6 kV;– 0,891 отговаря на Регламента; 

• Общите показатели, за разглеждания период на инсталации ТГ-5 и ТГ-6, както и 

общо за централата, получени при прилагането на методиката за изчисляването на 
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режимните фактори, са следните: 
Показатели на ТГ-5 и  

ОБЩО за централата 

Мяр-

ка 

Тотална 

енергия 

Комбинира-

на енергия 

Некомбинирана енергия 

топлинна електрическа 

Полезна топлинна енергия MWh 45 869,430 43 009,976 2859,454 – 

Електрическа енергия MWh 24 674,592 24 137,199 – 537,393 

Еквивалентна енергия на горивото MWh 88 932,152 83 933,383 3324,040 1674,729 

 

• Потребена топлинна енергия: 30 053,000 MWh. 

След прегледа, на представената от дружеството информация по чл. 4, ал. 5 от 

Наредба № 7 от 19.07.2017 г., няма констатирани неточности и несъответствия: 

Информация за количеството нетната електрическа енергия, измерено на 

изхода на централата и произведено по високоефективен комбиниран начин, като 

дял от цялата Енето: 

• От таблицата с данните за икономия на използваното гориво (ΔF) се вижда, че 

при инсталация ТГ-5 тя е по-голяма от 10%, с което е покрит критерия за 

високоефективно комбинирано производство (ВЕКП) и следователно брутното 

количество от ВЕКП за централата е равно комбинираното: 

ВЕКП бруто = 24 137,199 MWh; 

• Определено е процентното съотношение на брутната електрическа енергия (ЕЕ) 

от ВЕКП спрямо цялото брутно изработено количество: 

24 137,199 / 24 674,592 = 0,978220794 (97,82%) – дял брутна високоефективна; 

• Определена е с каква част (относителен дял) от „Сума на ЕЕ по чл. 162, ал. 1“ от 

ЗЕ (записано като графа в справката по чл. 4, ал. 5 от Наредба № 7 от 19.07.2017 г., но в 

случая това се явява „Сума на ЕЕ по чл. 162а“ –т.е. избягва се нова промяна на справките) 

трябва да се намали произведената брутна високоефективна комбинирана електрическа 

енергия – ВЕКП(бруто), за да се получи колко е на изхода ВЕКП(нето), което е направено в 

две стъпки:  

1) 4488,244 * 0,978220794 = 4390,494 MWh – дял от „Сума на ЕЕ по чл. 162, ал. 1 

(162а)“ с показател за ВЕКП; 

2) 24 137,199 MWh – 4390,494 MWh = 19 746,705 MWh – електрическа енергия от 

ВЕКП на изхода на централата като дял от Е нето. 

• Следва, че тази нетна електрическа енергия от ВЕКП, за да бъде превърната в 

сертификати по 1 MWh съгласно чл. 163б от ЗЕ, трябва да се разпредели пропорционално 

спрямо измерените по електромер реални количества електрическа енергия, подадени към 

електропреносната мрежа (ЕПМ), електроразпределителната мрежа (ЕРМ) и по 

директните електропро-води (ДЕ) по чл. 119, ал. 2 от ЗЕ , тъй като чл. 162а от ЗЕ не 

изключва никоя от мрежите на изхода на централата за получаването на компенсации от 

ФСЕС (изменение на ЗЕ влизащо в сила от 01.07.2018 г.). Или в случая разпределението е 

следното:  

– ЕПМ: (18 989,241 / 20 186,348)* 19 746,705 = 18 575,670 MWh – количество нетна 

електрическа енергия от ВЕКП, като дял от цялото измерено количество с този 

електромер/и (18 989,241 MWh) – за издаване на сертификати относно подадената нетна 

електрическа енергия от ВЕКП по ЕПМ (експлоатирана от ЕСО ЕАД) и прехвърлянето им 

на ФСЕС съгласно чл. 163б, ал. 6 от ЗЕ; 

– ЕРМ: (1002,746 / 20 186,348)* 19 746,705 = 980,907 MWh – количество нетна 

електрическа енергия от ВЕКП, като дял от цялото измерено количество с този 

електромер/и (1002,746 MWh) – за издаване на сертификати относно подадената нетна 

електрическа енергия от ВЕКП по ЕРМ (експлоатирана от „Електроразпределение Север“ 

АД) и прехвърлянето им на ФСЕС съгласно чл. 163б, ал. 6 от ЗЕ. 

– ДЕ по чл. 119, ал. 2 от ЗЕ:  

19 746,705 MWh – 18 575,670 MWh – 980,907 MWh = 190,128 MWh – количество 

нетна електрическа енергия от ВЕКП, като дял от цялото измерено количество с тези 

електромери (194,361 MWh) – за издаване сумарно на сертификати относно подадената 

нетна електрическа енергия от ВЕКП по директни електропроводи към търговци и 
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клиенти на електрическа енергия по чл. 119, ал. 2 от ЗЕ 

Изводи: 

• Отчетената обща енергийна ефективност на използваното гориво, през 

разглеждания период за инсталация ТГ-5, е по-малка от 80% и след съответните 

изчисления съгласно наредбата по чл. 162, ал. 3 от ЗЕ – Наредба № РД-16-267, 

количеството брутна комбинирана електрическа енергия от тази инсталация е определено 

в размер общо на 24 137,199 MWh; 

• Отчетена икономия на използваното гориво, през разглеждания период, за 

инсталация ТГ-5, е по-голяма от 10% и количеството брутна високоефективна 

комбинирана електрическа енергия за централата, определено съгласно наредбата по чл. 

162, ал. 3 от ЗЕ – Наредба № РД-16-267, е в размер на 24 137,199 MWh; 

• Количеството произведена нетна високоефективна комбинирана електрическа 

енергия, измерено на изхода на централата през разглеждания период, е в размер на 

19 746,705 MWh. 

• Изискването в чл. 163б от ЗЕ, че сертификатите се издават като се отбелязва 

подаването към съответната електрическа мрежа, е изпълнено посредством следната 

таблица: 

ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТИ 

За 
месец 

Нетна 

ЕЕ от 

ВКЕП в 
настоящ 

месец 

Дял 

нетна ЕЕ 

от ВКЕП 
допълни

-ла ЕЕ от 

НеВЕКП 
при 

продаж-

би по чл. 
119, ал. 2 

от ЗЕ 

Дял нетна ЕЕ от ВКЕП подадена 

по електропреносна мрежа (ЕПМ) 

Дял нетна ЕЕ от ВКЕП подадена по 

електроразпределителна мрежа (ЕРМ) 
Подаде-

на нетна 

ЕЕ от 
ВЕКП по 

ЕПМ  

Подаде-

ната 

плюс 
дробен 

остатък 

от минал 
период 

Издаде

-ни 

серти-  
фикат

и 

Дробен 

остатък 

за 
следващ 

период 

Подадена 

нетна ЕЕ от 

ВЕКП по 
ЕРМ 

Подаде-

ната 

плюс 
дробен 

остатък 

от минал 
период 

Издаде- 

ни 

серти-  
фикати 

Дробен 

остатък за 

следващ 
период 

MWh MWh MWh MWh бр. MWh MWh MWh бр. MWh 
04/2021 17 454,924 0 15 877,776 15 877,948 15 877 0,948 1316,121 1316,813 1316 0,813 

05/2021 19 746,705 0 18 575,670 18 576,618 18 576 0,618 980,907 981,720 981 0,720 

 
Дял нетна ЕЕ от ВКЕП подадена по 

директни електропроводи по чл. 119, ал.2 
Подадена 

нетна ЕЕ от 
ВЕКП по 

директни 

електропро-
води по чл. 

119, ал. 2 

Подаде-

ната 
плюс 

дробен 

остатък 
от минал 

период 

Издаде- 

ни 
серти-  

фикати 

Дробен 

остатък за 
следващ 

период 

MWh MWh бр. MWh 
261,027 261,608 261 0,608 

190,128 190,736 190 0,736 

 

• От направената справка за м. 05/2021 г., използваща данните от предходния 

период (м. 04/2021 г.), за който централата е имала произведена електрическа енергия от 

ВЕКП, следва, че издадените сертификати на „Топлофикация Русе“ ЕАД за реално 

подадената нетна електрическа енергия от ВЕКП по електропреносната мрежа 

(експлоатирана от ЕСО ЕАД), които се прехвърлят към Фонд „Сигурност на 

електроенергийната система“ съгласно чл. 163б, ал. 6 от ЗЕ– за месец май 2021 г. са в 

размер на 18 576 бр. 

• От направената справка за м. 05/2021 г., използваща данните от предходния 

период (м. 04/2021 г.), за който централата е имала произведена електрическа енергия от 

ВЕКП, следва, че издадените сертификати на „Топлофикация Русе“ ЕАД за реално 

подадената нетна електрическа енергия от ВЕКП по електроразпределителната мрежа 

(експлоатирана от „Електроразпределение Север“ АД), които се прехвърлят към Фонд 

„Сигурност на електроенергийната система“ съгласно чл. 163б, ал. 6 от ЗЕ – за месец 

май 2021 г. са в размер на 981 бр. 

• От направената справка за м. 05/2021 г., използваща данните от предходния 

период (м. 04/2021 г.), за който централата е имала произведена електрическа енергия от 
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ВЕКП, следва, че издадените сертификати на „Топлофикация Русе“ ЕАД за реално 

подадената нетна електрическа енергия от ВЕКП по директни електропроводи към 

търговци и клиенти на електрическа енергия на основание чл. 119, ал. 2 от ЗЕ, които 

се прехвърлят към Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ съгласно чл. 

163б, ал. 6 от ЗЕ – за месец май 2021 г. са в размер на 190 бр. 

• Общо издадените сертификати, за реално подадената нетна електрическа енергия 

от ВЕКП по ЕПМ, ЕРМ и ДЕ по чл. 119, ал. 2 от ЗЕ, са в размер на 19 747 бр. 

Въз основа на горното следва на „Топлофикация Русе“ ЕАД, гр. Русе за 

централа ТЕЦ „Русе-Изток“, да бъдат издадени 18 576 бр. за количествата подадени 

по електропреносната мрежа, 981 бр. за количествата подадени по 

електроразпределителната мрежа и 190 бр. подадени по директни електропроводи на 

основание чл. 119, ал. 2 от ЗЕ, като на Фонд „Сигурност на електроенергийната 

система“ да бъдат прехвърлени общо 19 747 бр. – сертификати за произход, всеки от 

които е електронен документ, който се издава за 1 MWh електрическа енергия на 

производител за нетното производство на електрическа енергия, измерено на изхода 

на централата, при спазване на изискванията за точност, надеждност и 

невъзможност за подправяне, относно всяка единица от нея в резултат на 

високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия 

през периода от 1.05.2021 г. до 31.05.2021 г. 

 

26. „Солвей Соди“ АД 

„Солвей Соди“ АД, със седалище и адрес на управление: Република България, 

област Варна, община Девня, гр. Девня, п.к. 9160, Промишлена зона, с ЕИК 813109388, е 

юридическо лице, което е правоприемник на „Девен“ АД, в резултат от извършено 

преобразуване чрез вливане на „Девен“ АД (преобразуващо се дружество) в „Солвей 

Соди“ АД (приемащо дружество), по реда на чл. 262 от ТЗ. В тази връзка с Решение № Р–

262 от 02.06.2017 г. Комисията е дала разрешение на „Девен” АД да се преобразува чрез 

вливане в „Солвей Соди“ АД, съобразно представения по преписката договор за 

преобразуване чрез вливане, прекратила е лицензия № Л-047-03 от 06.12.2000 г. за 

дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“, издадена на „Девен“ АД, и 

е издала на „Солвей Соди“ АД лицензия № Л-489-03 от 02.06.2017 г. за извършване на 

дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“, за срок от 30 (тридесет) 

години чрез топлоелектрическа централа с инсталирана електрическа мощност 125 MWе и 

топлинна мощност 700 MWt. На основание чл. 52, ал. 2 от ЗЕ Комисията е приела, че 

прекратяването на лицензия № Л-047-03 от 06.12.2000 г. за дейността „производство на 

електрическа и топлинна енергия“ на „Девен“ АД, както и издаването на лицензия № Л-

489-03 от 02.06.2017 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ 

на „Солвей Соди“ АД, заедно с приложенията към последната, влизат в сила от датата на 

вписване на преобразуването по т. І от Решение № Р–262 от 02.06.2017 г. в Търговския 

регистър. Считано от 29.06.2017 г. „Девен“ АД е прекратено и дружеството е заличено от 

Търговския регистър, а негов универсален правоприемник е „Солвей Соди“ АД, с 

издадена от КЕВР лицензия № Л-489-03 от 02.06.2017 г. за извършване на дейността 

„производство на електрическа и топлинна енергия“.  

Със заявление вх. № Е-ЗСК-22 от 7.06.2021 г. и приложенията към него, „Солвей 

Соди“ АД е поискало издаване на сертификат за произход на електрическата енергия, 

произведена от централа за комбинирано производство на електрическа и топлинна 

енергия ТЕЦ „Солвей Соди“, гр. Девня за периода от 1.05.2021 г. до 31.05.2021 г., 

отбелязани 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: 
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▪ Електропреносната мрежа (ЕПМ) – 10,734 MWh; 

▪ Директни електропроводи (ДЕ) по чл. 119, ал. 2 от ЗЕ: 25,879 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: 

▪ ЕПМ: 0,102 MWh; 

▪ ДЕ по чл. 119, ал. 2 от ЗЕ: 0,442 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: 

▪ ЕПМ: 10 бр.; 

▪ ДЕ по чл. 119, ал. 2 от ЗЕ: 26 бр.; 

▪ ОБЩО: 36 бр.; 

• ДАННИ ОТНОСНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СЕРТИФИКАТИ ЗА ПРОИЗХОД: 

– Моля, на основание чл. 163б, ал. 5 и ал. 6 от ЗЕ, да бъдат ПРЕХВЪРЛЕНИ 

следните сертификати за произход: 

▪ За ФСЕС: 36 бр.; 

След прегледа на представената информация, изпратена със заявлението, 

както и на допълнително изпратената, 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 с писмо с вх. № Е-ЗСК-22/30.03.2017 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 в ТЕЦ „Солвей Соди“ е 125 MWе; 

• През разглеждания период не са били в експлоатация ТГ-1, ТГ-2, ТГ-5 и ТГ-6 от 

инсталациите с „Разрешение за ползване“ на централата за комбинирано производство на 

топлинна и електрическа енергия, като работещите са били следните: 

– ТГ-4 и ТГ-7, които са противонагнетателни турбини и нямат нерегулируеми 

пароотбори, като към тях е подвързан вторичен ТГ-3 (който се захранва с пара 36 bar от 

общ колектор на изхода на ТГ-4, ТГ-5 и ТГ-7) и представлява също противонагнетателна 

турбина без нерегулируеми пароотбори; 

– ТГ-8 са противонагнетателни турбини с регулируеми промишлени пароотбори и 

разполагат с регенеративни пароотбори за подгрев на питателна вода; 

Всички те се захранват с остра пара от общия паров колектор на работилите през 

този период котли с номера 7 и 8. Оборудвани са със следните електрически генератори: 

ТГ-1 с 25,0 MWе; ТГ-2 с 25,0 MWе; ТГ-3 с 4,0 MWе; ТГ-4 с 12,0 MWе; ТГ-5 с 8,5 MWе; ТГ-

6 с 21,0 MWе; ТГ-7 с 8,5 MWе; 21,0 MWе; 

• Данни и постигнати показатели от инсталациите за комбинирано производство: 
Означаване на инсталаци/ята/ите/ ТГ-4 ТГ-7 ТГ-8 

Вид на инсталаци/ята/ите/ противо-

нагн. турб. 

противо-

нагн. турб. 

противо-

нагн. турб. 

Дата на въвеждане в експлоат. 31.01.1974  28.08.1974  28.08.1974  

Вид на основното гориво въглища въглища въглища 

Ср. долна раб. калор. на горив. 28 865 kJ/kg 28 865 kJ/kg 28 865 kJ/kg 

К.П.Д. за разделно пр-во на ЕЕ 39,37% 39,37% 39,37% 

К.П.Д. за разделно пр-во на ТЕ (върнат кондензат по Алгоритъм) 82,98% 82,98% 84,43% 

Изискване за ηобщо  ≥75,00% ≥75,00% ≥75,00% 

Постигнат резултат за ηобщо  92,59% 92,87% 87,41% 

Изискване за ΔF ≥10,00% ≥10,00% ≥10,00% 

Постигнат резултат за ΔF 15,23% 15,33% 17,39% 

 

• Във връзка с въведените актуализирани справки по чл. 4 ал. 5 от Наредба № 7 от 
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19.07.2017 г., които съгласно правилото от Регламента автоматично прибавят 5 процентни 

пункта към референтната стойност на к.п.д. за разделно производство на топлинна 

енергия с носител водна пара, когато има наличие на върнат кондензат от потребителите, 

а в същото време дружеството има утвърден Алгоритъм за 2021 г. с указание да премахва 

еквивалента на топлинната му енергия от полезната такава по пропорционален начин от 

всяка инсталация, то е написано писмо с изх. № Е-ЗСК-22 от 14.07.2016 г. от КЕВР, в 

което е изискано: „За всяка от инсталациите за комбинирано производство: ТГ-1, ТГ-2, 

ТГ-4, ТГ-5, ТГ-6, ТГ-7 и ТГ-8, информация с колко е намалена полезната им топлинна 

енергия, с тази съответстваща на върнатия кондензат от клиентите, съгласно утвърдения 

Алгоритъм“, като се дава указание тя да се представя при всяко следващо заявление за 

издаване на сертификат. Разпределението на върнатия кондензат се извършва 

пропорционално на база ТЕ на изход ТГ, съгласно Алгоритъма. Към настоящото 

заявление е добавена справка със следното съдържание: 
ВЪРНАТ КОНДЕНЗАТ 

t kJ/kg MWh 

126 044,000 491,457 17 207,000 

 
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЪРНАТИЯ КОНДЕНЗАТ 

Инсталации (Б)РОУ ТГ-1 ТГ-2 ТГ-4 ТГ-5 ТГ-6 ТГ-7 ТГ-8 

MWh 8,039 0,000 0,000 5929,759 0,000 0,000 6271,352 4997,850 

 

• Количества електрическа енергия на изхода по електромер: 
Мярка ВСИЧКО Собственост на 

ЕСО 

Собственост на 

ЕРП 

Директни електропроводи 

по чл. 119, ал. 2 

MWh 36,613 10,734 няма 25,879 

 

• Количества електрическа енергия, намиращи се между: от една страна, шините на 

електрогенераторите на инсталациите за комбинирано производство на електрическа и 

топлинна енергия; от друга страна, изходните електромери цитирани в горната таблица: 

– „Сума на ЕЕ по чл. 162, ал. 1“ от ЗЕ (отбелязано в справката, като реално това е 

„Сума на ЕЕ по чл. 162а“ от ЗЕ) = 22 770,061 MWh; 

– закупени количества ЕЕ за ТЕЦ – Езакуп.произв. = 1009,450 MWh; 

– ЕЕ за „собствено потребление“ – Есобств.потребл.(филиал) = 15 631,783 MWh. 

• Посоченият коригиращ фактор за избегнати загуби от мрежата при прилагането 

на хармонизирани референтни стойности на ефективността за разделно производство на 

електрическа енергия: 

– подавана към ЕПМ експлоатирана от ЕСО ЕАД с напрежение 110 kV – 0,963 

отговаря на Регламента; 

– подавана по ДЕ по чл. 119, ал. 2 от ЗЕ – 0,935 отговаря на Регламента 

(пропорционално изчислен в зависимост от количествата различни напрежения на 

подаване по ДЕ) 

– потребявана на площадката за собствени нужди и собствено потребление с 

напрежение 0,4 kV и 6 kV – 0,935 отговаря на Регламента (пропорционално изчислен в 

зависимост от количествата различни напрежения на потребяване на площадката); 

• Общите показатели, за разглеждания период на инсталации ТГ-4, ТГ-7 и ТГ-8, 

както и обобщените брутни данни за централата, получени при прилагането на 

методиката за изчисляването на режимните фактори, са следните: 

Показатели за инсталация ТГ-4 
Мяр-

ка 

Тотална 

енергия 

Комбинира-

на енергия 

Некомбинирана енергия 

топлинна електрическа 

Полезна топлинна енергия MWh 99 832,289 99 816,324 15,965 – 

Електрическа енергия MWh 5429,855 5429,855 – – 

Еквивалентна енергия на горивото MWh 113 685,337 113 667,374 17,963 – 

 

Показатели за инсталация ТГ-7 
Мяр-

ка 

Тотална 

енергия 

Комбинира-

на енергия 

Некомбинирана енергия 

топлинна електрическа 
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Полезна топлинна енергия MWh 105 583,278 105 566,393 16,885 – 

Електрическа енергия MWh 5540,981 5540,981 – – 

Еквивалентна енергия на горивото MWh 119 657,951 119 638,953 18,998 – 

 

Показатели за инсталация ТГ-8 
Мяр-

ка 

Тотална 

енергия 

Комбинира-

на енергия 

Некомбинирана енергия 

топлинна електрическа 

Полезна топлинна енергия MWh 68 196,010 68 185,104 10,906 – 

Електрическа енергия MWh 11 835,838 11 835,838 – – 

Еквивалентна енергия на горивото MWh 91 560,224 91 547,953 17,271 – 

 

ОБЩО за централата 
Мяр-

ка 

Тотална 

енергия 

Комбинира-

на енергия 

Некомбинирана енергия 

топлинна електрическа 

Полезна топлинна енергия MWh 273 611,577 273 567,821 43,757 – 

Електрическа енергия MWh 22 806,674 22 806,674 – – 

Еквивалентна енергия на горивото MWh 324 903,512 324 854,280 49,231 – 

 

• Потребена топлинна енергия: 248 070,000 MWh. 

След прегледа, на представената от дружеството информация по чл. 4, ал. 5 от 

Наредба № 7 от 19.07.2017 г., не са констатирани неточности и несъответствия. 

Информация за количеството нетната електрическа енергия, измерено на 

изхода на централата и произведено по високоефективен комбиниран начин, като 

дял от цялата Енето: 

• В случая цялата произведена брутна комбинирана електрическа енергия, 

измерена на шините на електрогенераторите на инсталациите ТГ-4, ТГ-7 и ТГ-8 покрива 

критерия за брутна високоефективна комбинирана електрическа енергия и затова тя 

директно се намалява със „Сума на ЕЕ по чл. 162, ал. 1“ от ЗЕ (записано като графа в 

справката по чл. 4, ал. 5 от Наредба № 7 от 19.07.2017 г., но в случая това се явява „Сума 

на ЕЕ по чл. 162а“ –т.е. избягва се нова промяна на справките), за да се получи на колко е 

равна високоефективната част от Енето  на изхода на централата : 

22 806,674 MWh – 22 770,061 MWh = 36,613 MWh – отговаря на цялата Енето,  

• Следва, че тази нетна електрическа енергия от ВЕКП, за да бъде превърната в 

сертификати по 1 MWh съгласно чл. 163б от ЗЕ, трябва да се разпредели пропорционално 

спрямо измерените по електромер реални количества електрическа енергия, подадени към 

електропреносната мрежа (ЕПМ), електроразпределителната мрежа (ЕРМ) и директните 

електропроводи (ДЕ) по чл. 119, ал. 2 от ЗЕ. Тъй като в конкретния случай няма подадена 

нетна електрическа енергия от ВЕКП по ЕРМ и също така няма произведена 

невисокоефективна електрическа енергия, то отчетените по електромера на ЕПМ и ДЕ 

количества са и точните количества нетна електрическа енергия от ВЕКП за издаването на 

сертификати: 

– ЕПМ: 10,734 MWh –цялото измерено количество с този електромер/и/ за 

издаване на сертификати относно подадената нетна електрическа енергия от ВЕКП по 

ЕПМ (експлоатирана от ЕСО ЕАД) и прехвърлянето им на ФСЕС съгласно чл. 163б, ал. 6 

от ЗЕ; 

– Директни електропроводи до клиенти съгласно чл. 119, ал. 2 от ЗЕ: 25,879 

MWh – цялото измерено количество с този електромер/и/ – за издаване на сертификати 

относно подадената нетна електрическа енергия от ВЕКП по директни електропроводи до 

клиенти съгласно чл. 119,ал. 2 от ЗЕ и прехвърлянето им на ФСЕС съгласно чл. 163б, ал. 6 

от ЗЕ. 

Изводи: 

• Отчетената обща енергийна ефективност на използваното гориво през 

разглеждания период за всяка от инсталациите ТГ-4, ТГ-7 и ТГ-8 и поотделно, е по-

голяма от 75% и количеството брутна комбинирана електрическа енергия от тях, 

определено съгласно наредбата по чл. 162б от ЗЕ – Наредба № РД-16-267, е в размер на 

22 806,674 MWh; 

• Отчетената икономия на използваното гориво поотделно, за всяка от 
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инсталациите ТГ-4, ТГ-7 и ТГ-8 поотделно, е по-голяма от 10% и количеството брутна 

високоефективна комбинирана електрическа енергия, определено съгласно наредбата по 

чл. 162б от ЗЕ – Наредба № РД-16-267, е в размер на 22 806,674 MWh; 

• Количеството произведена нетна електрическа енергия от ВЕКП, изчислено като 

получено на изхода на централата през разглеждания период, е в размер на 36,613 MWh. 

• Изискването в чл. 163б от ЗЕ, че сертификатите се издават като се отбелязва 

подаването към съответната електрическа мрежа, е изпълнено посредством следната 

таблица: 

ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТИ 

За 

месец 

Нетна 

ЕЕ от 

ВКЕП в 
настоящ 

месец 

Дял 

нетна ЕЕ 

от ВКЕП 
допълни

-ла ЕЕ от 

НеВЕКП 
при 

продаж-

би по чл. 
119, ал. 2 

от ЗЕ 

Дял нетна ЕЕ от ВКЕП подадена по 

електропреносна мрежа (ЕПМ) 

Дял нетна ЕЕ от ВКЕП подадена по 

директни електропроводи на основание 

чл. 119, ал. 2 от ЗЕ 
Подаде-

на нетна 
ЕЕ от 

ВЕКП по 

ЕПМ  

Подаде-

ната 
плюс 

дробен 

остатък 
от минал 

период 

Издаде- 

ни 
серти-  

фикати 

Дробен 

остатък 
за 

следващ 

период 

Подадена 

нетна ЕЕ 
от ВЕКП 

по ЕРМ 

Подаде-

ната 
плюс 

дробен 

остатък 
от минал 

период 

Издаде- 

ни 
серти-  

фикати 

Дробен 

остатък за 
следващ 

период 

MWh MWh MWh MWh бр. MWh MWh MWh бр. MWh 
04/2021 444,140 0 405,289 406,102 406 0,102 38,851 39,442 39 0,442 

05/2021 36,613 0 10,734 10,836 10 0,836 25,879 26,321 26 0,321 

 

• От направената справка за м. 05/2021 г., използваща данните от предходния 

период (м. 04/2021 г.), за който централата е имала произведена електрическа енергия от 

ВЕКП, следва, че издадените сертификати на „Солвей Соди“ АД за реално подадената 

нетна електрическа енергия от ВЕКП по електропреносната мрежа (експлоатирана от 

ЕСО ЕАД), които се прехвърлят към Фонд „Сигурност на електроенергийната 

система“ съгласно чл. 163б, ал. 6 от ЗЕ – за месец май 2021 г. са в размер на 10 бр. 

• От направената справка за м. 05/2021 г., използваща данните от предходния 

период (м. 05/2021 г.), за който централата е имала произведена електрическа енергия от 

ВЕКП, следва, че издадените сертификати на „Солвей Соди“ АД за реално подадената 

нетна електрическа енергия от ВЕКП по директни електропроводи на основание чл. 

119, ал. 2 от ЗЕ, които се прехвърлят към Фонд „Сигурност на електроенергийната 

система“ съгласно чл. 163б, ал. 6 от ЗЕ – за месец май 2021 г. са в размер на 26 бр. 

• Общо издадените сертификати, за реално подадената нетна електрическа енергия 

от ВЕКП по двете мрежи, са в размер на 36 бр. 

Въз основа на горното следва на „Солвей Соди“ АД, гр. Девня за централа 

ТЕЦ „Солвей Соди“, да бъдат издадени 10 бр. за количествата подадени по 

електропреносната мрежа, също така да бъдат издадени 26 бр. за количествата 

подадени по директни електропроводи на основание чл. 119, ал. 2 от ЗЕ, като на 

Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ да бъдат прехвърлени общо за 

двете мрежи 36 бр. – сертификати за произход, всеки от които е електронен 

документ, който се издава за 1 MWh електрическа енергия на производител за 

нетното производство на електрическа енергия, измерено на изхода на централата, 

при спазване на изискванията за точност, надеждност и невъзможност за 

подправяне, относно всяка единица от нея в резултат на високоефективно 

комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 

1.05.2021 г. до 31.05.2021 г. 

 

27. „ТЕЦ – Бобов дол“ ЕАД 

„ТЕЦ – Бобов дол“ ЕАД, със седалище и адрес на управление: Република България, 

област Кюстендил, община Бобов дол, с. Големо село 2635, с ЕИК 109513731, е 

юридическо лице, което е лицензирано по ЗЕ. Дружеството има издадена лицензия за 

дейността производство на електрическа и топлинна енергия № Л-094-01 от 21.02.2001 г.  

С писмо вх. № Е-ЗСК-47 от 9.06.2021 г. и приложенията към него, дружеството е 

поискало издаване на сертификат за произход на електрическата енергия, произведена от 
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централа за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия ТЕЦ „Бобов 

дол“ за периода от 1.05.2021 г. до 31.05.2021 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: 

▪ Електропреносната мрежа (ЕПМ): 9820,827 MWh от енергиен блок № 2 и енергиен 

блок № 3, работили в топлофикационен режим; 

– 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: 

▪ ЕПМ: 0,078 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: 

▪ ЕПМ: 9820,905 MWh – 9820 бр.; 

• ДАННИ ОТНОСНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СЕРТИФИКАТИ ЗА ПРОИЗХОД: 

– Моля, на основание чл. 163б, ал. 5 и ал. 6 от ЗЕ, да бъдат ПРЕХВЪРЛЕНИ 

следните сертификати за произход: 

▪ За ФСЕС: 9820 бр. 

След прегледа на представената информация е констатирано следното: 

• Във връзка с изискванията на чл. 163, ал. 2 от ЗЕ и чл. 4, ал. 4, т. 10 и 11 на 

Наредба № 7 от 19.07.2017 г., дружеството е декларирало, 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. 

• ТЕЦ „Бобов дол“ е въглищна кондензационна топлоелектрическа централа. 

Съществуват изградени 3 бр. идентични енергийни блока (парогенератор, парна турбина, 

електрически генератор, силов трансформатор). Турбините на инсталациите ТГ-1, ТГ-2 и 

ТГ-3 са едновалови тип „К-200-130-6“, с три цилиндъра и едно междинно прегряване на 

парата, като имат само по един регулируем (V-ти) пароотбор. Електрогенераторите също 

са еднакви и са тип „ТВВ-200-2А“, всеки с мощност 210 MWe – т.е. общата инсталирана 

електрическа мощност на ТЕЦ „Бобов дол“ е 630 MWе, като ТГ-1 е свързан към ЕПМ на 

110 kV, a ТГ-2 и ТГ-3 са свързани към ЕПМ на 220 kV;  

• В зависимост от кой V-ти пароотбор на съответния турбогенератор е била 

използвана топлинната енергия за отопление на собствени административни сгради 

(плюс: мивки за вагони, бани за работници, обработка на слама и пр.) и/или продажба на 

клиенти, то се смята, че този турбогенератор е работил комбинирано. През разглеждания 

период са работили две инсталации – ТГ-2 и ТГ-3 – в топлофикационен режим за 

комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, като: ТГ-2 е работил 

461 раб. ч. (захранван с пара от ПГ-2 със същите раб. ч.).; ТГ-3 е работил 299 раб.ч. 

(захранван с пара от ПГ-3 със същите раб. ч.). Инсталациите са: 

– ТГ-2 и ТГ-3 – всяка от тях е кондензационна турбина с един регулируем 

пароотбор и електрически генератор с номинална мощност 210 MWе; 

• Данни и постигнати показатели от инсталацията за комбинирано производство: 
Означаване на инсталаци/ята/ите/ ТГ-2 ТГ-3 

Вид на инсталаци/ята/ите/ кондензац. турбина. кондензац. турбина. 

Година на въвеждане в експлоатация 13.12.1973 2.10.1974 г. 

Вид на основното гориво въглища въглища 

Долна раб. калоричност на горивото 10 434 kJ/kg 10 434 kJ/kg 

К.П.Д. за разделно пр-во на ЕЕ 40,58% 40,58% 

К.П.Д. за разделно пр-во на ТЕ 88,01% 88,01% 
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Изискване за ηобщо  ≥80,00% ≥80,02% 

Постигнат резултат за ηобщо 38,85% 39,13% 

Изискване за ΔF ≥10,00% ≥10,00% 

Постигнат резултат за ΔF 18,79% 18,99% 

 

• Количества електрическа енергия на изхода по електромер: 
Мярка ВСИЧКО Собственост на 

ЕСО 

Собственост на ЕРП Директни електропроводи 

по чл. 119, ал. 2 

MWh 100 648,373 100 648,373 няма няма 

 

Забележка: Към документацията е приложен двустранен протокол за търговско 

измерване, подписан от „ТЕЦ – Бобов дол“ ЕАД и от ЕСО ЕАД, в който е записано, че 

общата рекапитулация за изнесената електрическа енергия по ЕПМ е в размер на 

100 648,373 MWh (100 648 372,799 kWh) от ТГ-2 и ТГ-3, като няма количество 

произведено от ТГ-1, а ТГ-2 и ТГ-3 са работили изцяло в топлофикационен режим.  

• Количества електрическа енергия, намиращи се между: от една страна, шините на 

електрогенераторите на инсталациите за комбинирано производство на електрическа и 

топлинна енергия; от друга страна, изходните електромери (към ЕПМ 110 kV за ТГ-1 и 

220 kV за ТГ-3): 

– „Сума на ЕЕ по чл. 162, ал. 1“ от ЗЕ (отбелязано в справката, като реално това е 

„Сума на ЕЕ по чл. 162а“ от ЗЕ) = 15 606,945 MWh; 

– няма закупени количества ЕЕ за ТЕЦ = 0 MWh; 

• Посочените коригиращи фактори, за избегнати загуби от мрежата при 

прилагането на хармонизирани референтни стойности на ефективността за разделно 

производство на електрическа енергия: 

– подавана от ТГ-2 и ТГ-3 към ЕПМ с напрежение 220 kV и от двете инсталации – 

0,972 – отговаря на Регламента; 

– потребявана на площадката с напрежение 6 kV – 0,891 отговаря на Регламента. 

• Общите показатели, за разглеждания период на инсталациите ТГ-2 и ТГ-3, както и 

тези на цялата централа, получени при прилагането на методиката за изчисляването 

на режимните фактори, са следните: 

Показатели за ТГ-2  
Мярка Тотална 

енергия 

Комбинира-

на енергия 

Некомбинирана енергия 

топлинна електрическа 

Полезна топлинна енергия МWh 15 714,100 15 714,100 – – 

Електрическа енергия МWh 70 615,314 6837,205 – 63 778,109 

Еквивалентна енергия на г-вото МWh 222 195,018 28 188,124 – 194 006,894 

 

Показатели за ТГ-3  
Мярка Тотална 

енергия 

Комбинира-

на енергия 

Некомбинирана енергия 

топлинна електрическа 

Полезна топлинна енергия МWh 10 207,200 10 207,200 – – 

Електрическа енергия МWh 45 640,004 4506,479 – 41 133,525 

Еквивалентна енергия на г-вото МWh 142 729,557 18 392,118 – 124 337,439 

 

ОБЩО за централата 
Мярка Тотална 

енергия 

Комбинира-

на енергия 

Некомбинирана енергия 

топлинна електрическа 

Полезна топлинна енергия МWh 25 921,300 25 921,300 – – 

Електрическа енергия МWh 116 255,318 11 343,684 – 104 911,634 

Еквивалентна енергия на г-вото МWh 364 924,575 46 580,242 – 318 344,333 

 

• Потребена топлинна енергия: 25 921,300 MWh (в т.ч. за собствени „социално-

битови“ нужди в размер на 23 361,300 MWh и реализирана/продадена в размер на 

2560,000 MWh). 

• Следва да се има предвид следната забележка, записана в Алгоритъма за 2020 г. 

на „ТЕЦ – Бобов дол“ ЕАД: 

Забележка: Топлинната енергия, която се използва за отопление на 

производствените помещения, административна сграда, работнически стол и бани за 
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работниците, намиращи се в електроцентралата ТЕЦ „Бобов дол”, се отчита по 

монтирания на общия колектор на мрежовата вода топломер тип CF600W, съоръжен с 

разходомер за гореща вода AFLOWT UF тип UF-510d, общ за трите бойлерни уредби.  

След прегледа, на представената от дружеството информация по чл. 4, ал. 5 от 

Наредба № 7 от 19.07.2017 г., не са констатирани неточности и несъответствия: 

Информация за количеството нетната електрическа енергия, измерено на 

изхода на централата и произведено по високоефективен комбиниран начин, като 

дял от цялата Енето: 

• От таблицата с данните за икономия на използваното гориво (ΔF) се вижда, че тя 

за всяка от инсталациите ТГ-1 и ТГ-2 поотделно, е по-голяма от 10% и следователно 

брутното количество електрическа енергия (ЕЕ) от ВЕКП за централата е равно на общата 

комбинирана електрическа енергия: 

ВЕКП бруто = 11 343,684 MWh; 

• Определено е процентното съотношение на брутната ЕЕ от ВЕКП спрямо цялото 

брутно изработено количество: 

11 343,684 / 116 255,318 = 0,097575613 (9,76%) – дял брутна ЕЕ от ВЕКП; 

• Определена е с каква част (относителен дял) от „Сума на ЕЕ по чл. 162, ал. 1“ от 

ЗЕ (фактически „Сума на ЕЕ по чл. 162а от ЗЕ“) трябва да се намали произведената брутна 

ЕЕ от ВЕКП, за да се получи на колко е равна на изхода нетната ЕЕ от ВЕКП – т.е. 

ВЕКП(нето), като това е направено в 2 стъпки: 

1) 15 606,945*0,097575613 = 1522,857 MWh – дял от „Сума на ЕЕ по чл. 162, ал. 1“ 

(всъщност от „Сума на ЕЕ по чл. 162а от ЗЕ“) с показатели за ВЕКП; 

2) Следователно ЕЕ от ВЕКП(нето) е: 

11 343,684 MWh – 1522,857 MWh = 9820,827 MWh – е нетната ЕЕ от ВЕКП на 

изхода на централата. 

• Следва, че тази нетна електрическа енергия от ВЕКП, за да бъде превърната в 

сертификати по 1 MWh съгласно чл. 163б от ЗЕ, трябва да се разпредели пропорционално 

спрямо измерените по електромер реални количества електрическа енергия, подадени към 

електропреносната мрежа (ЕПМ), електроразпределителната мрежа (ЕРМ) и по 

директните електропроводи по чл. 119, ал. 2 от ЗЕ , тъй като чл. 162б, ал. 1 от ЗЕ не 

изключва никоя от мрежите на изхода на централата. В конкретния случай няма подадена 

електрическа енергия по ЕРМ и ДЕ, и следователно цялата подадена по ЕПМ е: 

– ЕПМ: 9820,827 MWh – количество нетна електрическа енергия от ВЕКП – за 

издаване на сертификати относно подадената нетна електрическа енергия от ВЕКП по 

ЕПМ (експлоатирана от ЕСО ЕАД) и прехвърлянето им на ФСЕС съгласно чл. 163б, ал. 6 

от ЗЕ; 

Изводи: 

• Отчетената обща енергийна ефективност на използваното гориво, през 

разглеждания период за всяка от инсталациите ТГ-2 и ТГ-3 поотделно, е по-малка от 

80% и след съответното преизчисляване, количеството брутна комбинирана електрическа 

енергия от тях, определено съгласно наредбата по чл. 162б от ЗЕ – Наредба № РД-16-267, 

е в размер общо на 11 343,684 MWh; 

• Отчетената икономия на използваното гориво, за всяка от инсталациите ТГ-2 и 

ТГ-3 поотделно, е по-голяма от 10% и количеството брутна високоефективна 

комбинирана електрическа енергия, определено съгласно наредбата по чл. 162б от ЗЕ – 

Наредба № РД-16-267, е в размер на 11 343,684 MWh; 

• Количеството произведена нетна електрическа енергия от ВЕКП, изчислено като 

получено на изхода на централата през разглеждания период, е в размер на 9820,827 

MWh. 

• Изискването в чл. 163б от ЗЕ, че сертификатите се издават като се отбелязва 

подаването към съответната електрическа мрежа, е изпълнено посредством следната 

таблица: 

ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТИ 
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За 
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Нетна 
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Дял нетна ЕЕ от ВКЕП подадена по 
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чл. 119, ал. 2 от ЗЕ 
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ВЕКП по 

ЕПМ  
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дробен 

остатък 
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Издаде- 

ни 
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Дробен 
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за 

следващ 

период 

Подадена 

нетна ЕЕ 
от ВЕКП 

по ЕРМ 

Подаде-
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плюс 

дробен 

остатък 
от минал 

период 

Издаде- 

ни 
серти-  

фикати 

Дробен 

остатък за 
следващ 

период 

MWh MWh MWh MWh бр. MWh MWh MWh бр. MWh 
04/2021 9504,200 0 9504,200 9505,078 9505 0,078 няма няма няма няма 

05/2021 9820,827 0 9820,827 9820,905 9820 0,905 няма няма няма няма 

 

• От направената справка за м. 05/2021 г., използваща данните от предходния 

период (м. 04/2021 г.), за който централата е имала произведена електрическа енергия от 

ВЕКП следва, че издадените сертификати на „ТЕЦ – Бобов дол“ ЕАД за реално 

подадената нетна електрическа енергия от ВЕКП по електропреносната мрежа 

(експлоатирана от ЕСО ЕАД), които се прехвърлят към Фонд „Сигурност на 

електроенергийната система“ съгласно чл. 163б, ал. 6 от ЗЕ – за месец май 2021 г. са в 

размер на 9820 бр. 

Въз основа на горното следва на „ТЕЦ – Бобов дол“ ЕАД, област Кюстендил, 

община Бобов дол, с. Големо село, за централа ТЕЦ „Бобов дол“, да бъдат издадени 

9820 бр. за количествата подадени по електропреносната мрежа, като на Фонд 

„Сигурност на електроенергийната система“ да бъдат прехвърлени 9820 бр. – 

сертификати за произход, всеки от които е електронен документ, който се издава за 1 

MWh електрическа енергия на производител за нетното производство на 

електрическа енергия, измерено на изхода на централата, при спазване на 

изискванията за точност, надеждност и невъзможност за подправяне, относно всяка 

единица от нея в резултат на високоефективно комбинирано производство на 

електрическа и топлинна енергия през периода от 1.05.2021 г. до 31.05.2021 г. 

 

 Изказвания по т.1.: 

Докладва Д. Дянков. Както и през предходния месец, така и сега са получени 28 

заявления за издаване на сертификати. В доклада са разгледани 27 заявления. Заявлението, 

което не е разгледано е на „Енергиен център Зебра“ ЕООД, тъй като дружеството все още 

няма утвърден алгоритъм от Министерството на енергетиката за 2021 г. В отделен доклад 

ще бъдат разгледани всички заявления на дружеството, ако в Комисията се получи 

утвърден алгоритъм. Д. Дянков прочете, решенията, които работната група предлага на 

членовете на Комисията: 

1. На основание чл. 43, ал. 6, от Правилник за дейността на КЕВР и на нейната 

администрация, Комисията да приеме настоящия доклад; 

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от ЗЕ, Комисията да издаде сертификати за 

произход на стоката електрическа енергия, произведена от комбинирано производство 

на електрическа и топлинна енергия, като всеки от тях е под формата на електронен 

документ за 1 MWh нетно количество електрическа енергия, покриващо изискванията за 

високоефективно комбинирано производство, измерено на изхода на централа за 

производство на топлинна и електрическа енергия по комбиниран начин, на следните 

производители: „МБАЛ – Търговище“ АД; „Юлико-Евротрейд” ЕООД; „Димитър 

Маджаров-2” ЕООД; „Овердрайв” АД; „Топлофикация-Разград” АД; „Топлофикация-

ВТ” АД; „Белла България“ АД; ЧЗП „Румяна Величкова; „Оранжерии Гимел“ АД – 500 

дка; „Оранжерии Гимел“ АД – 200 дка; „Оранжерии – Петров дол“ ООД; „Инертстрой-

Калето“ АД; „Топлофикация-Враца” EАД – ТЕЦ „Градска“; „Топлофикация-Враца” EАД 

– ОЦ „Младост“; „Топлофикация-Бургас” ЕАД; „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД; 

„Топлофикация Петрич“ ЕАД; „Когрийн“ ООД; „Топлофикация-Перник” АД; 

„Топлофикация-Плевен” ЕАД; „Топлофикация София” ЕАД – ТЕЦ „София“; 

„Топлофикация София” ЕАД – ТЕЦ „София-изток“; „Брикел” ЕАД; „Топлофикация-
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Сливен” ЕАД; „Топлофикация Русе” ЕАД; „Солвей Соди” АД; „ТЕЦ – Бобов дол“ ЕАД; 

3. На основание чл. 25, ал. 1, т. 2 от ЗЕ , информацията да бъде публикувана в 

регистъра на електронната страница на Комисията. 

И. Иванов обърна внимание, че процедурата е ежемесечна и рутинна. Единствено 

се променя броят на дружествата, за които се издават тези сертификати, както и размерът 

на тези сертификати.  

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.  

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от Закон за енергетиката и чл. 43, ал. 6 от 

Правилник за дейността на КЕВР и нейната администрация 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 
Р Е Ш И: 

 

 I. Приема доклад с вх. № Е-Дк-584 от 14.06.2021 г. относно издаване на електронни 

сертификати за произход на електрическа енергия, произведена от комбинирано 

производство на електрическа и топлинна енергия, през периода от 1.05.2021 г. до  

31.05.2021 г. от 27  бр. дружества. 

 II. Издава едномесечни сертификати за произход (СП), всеки от които е електронен 

документ, който се издава за 1 MWh електрическа енергия на производител за нетното 

производство на електрическа енергия, измерено на изхода на централата и подадено към 

съответната електрическа мрежа, при спазване на изискванията за точност, надеждност и 

невъзможност за подправяне, относно всяка единица от нея в резултат на 

високоефективно комбинирано производство (ВЕКП) на електрическа и топлинна енергия 

през месец МАЙ 2021 г., както следва: 

 

С ИЗКУПУВАНЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 162, АЛ. 1 ОТ ЗЕ: 

 

1. На „МБАЛ-Търговище“ АД, със седалище и адрес на управление: Република 

България, област Търговище, община Търговище, гр. Търговище 7700, кв. „Запад“, с 

ЕИК 125501290, за: 

– производствена централа/енергиен обект: ТЕЦ „МБАЛ – Търговище“; 

– местоположение на централата: община Търговище, гр. Търговище; 

– вид на централата: топлофикационна към здравно заведение; 

– обща инсталирана електрическа мощност: 0,104 MW; 

– период на производство: 01.05.2021 г. ÷ 31.05.2021 г.; 

– долна топлина на изгаряне на използваното гориво: природен газ – 34 171 kJ/nm3; 

– топлинна енергия произведена едновременно с електрическата: 35,800 MWh; 

– потребена топлинна енергия: 35,800 MWh; 

– количеството електрическа енергия, произведена при ВЕКП на електрическа и топлинна 

енергия, определено съгласно наредбата по чл. 162б от ЗЕ: 17,860 MWh; 

– спестена първична енергия от: ДВГ1: 21,28%; 

– номинална ефективност на: ДВГ1: 86,61%; 

– получена инвестиционна помощ за изграждането на енергийния обект за комбинирано 

производство на електрическа и топлинна енергия от национална или европейска схема 

за подпомагане: няма; 

– всякакъв друг вид подкрепа, предоставена за единица енергия по национална схема за 

подпомагане: няма; 

– вида на националната схемата за подпомагане: няма; 

– дата на която всяка от инсталациите на енергийния обект е въведена в експлоатация: 

ДВГ1: 13.01.2009 г.; 

– дата и държава на издаване на сертификатите: 31.05.2021 г., Република България; 
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– УИН на СП, разпределени, както следва: 

НЕК ЕАД – няма; 

„Енерго-Про Продажби“ АД – от № ЗСК-3-05-21/000000001  

до № ЗСК-3-05-21/000000011. 

 

2. На „Юлико–Евротрейд“ ЕООД със седалище и адрес на управление: Република 

България, област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив 4000, район Централен, ул. 

„Капитан Райчо“ № 70, с ЕИК 115744408, за: 

– производствена централа/енергиен обект: ТЕЦ „Стамболийски“; 

– местоположение на централата: община Стамболийски, гр. Стамболийски; 

– вид на централата: топлофикационна за битови клиенти; 

– обща инсталирана електрическа мощност: 0,495 MW; 

– период на производство: 01.05.2021 г. ÷ 31.05.2021 г.; 

– долна топлина на изгаряне на използваното гориво: природен газ – 34 129 kJ/nm3; 

– топлинна енергия произведена едновременно с електрическата: 86,000 MWh; 

– потребена топлинна енергия: 86,000 MWh; 

– количеството електрическа енергия, произведена при ВЕКП на електрическа и топлинна 

енергия, определено съгласно наредбата по чл. 162, ал. 3 от ЗЕ: 80,685 MWh; 

– спестена първична енергия от: ДВГ1: 25,38%; 

– номинална ефективност на: ДВГ1: 82,52%; 

– получена инвестиционна помощ за изграждането на енергийния обект за комбинирано 

производство на електрическа и топлинна енергия от национална или европейска схема 

за подпомагане: няма; 

– всякакъв друг вид подкрепа, предоставена за единица енергия по национална схема за 

подпомагане: няма; 

– вида на националната схемата за подпомагане: няма; 

– дата на която всяка от инсталациите на енергийния обект е въведена в експлоатация: 

ДВГ1: 11.02.2002 г.; 

– дата и държава на издаване на сертификатите: 31.05.2021 г., Република България; 

– УИН на СП, разпределени, както следва: 

НЕК ЕАД – няма; 

„ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД – от № ЗСК-10-05-21/000000001  

до № ЗСК-10-05-21/000000071. 

 

3. На „Димитър Маджаров–2“ ЕООД със седалище и адрес на управление: Република 

България, област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив 4003, район Северен, ул. 

„Илю Войвода“ № 3, ЕИК 115033847, за: 

– производствена централа/енергиен обект: ТЕЦ „Маджаров“; 

– местоположение на централата: община Пловдив, гр. Пловдив; 

– вид на централата: топлофикационна към промишлени обекти; 

– обща инсталирана електрическа мощност: 0,835 MW; 

– период на производство: 01.05.2021 г. ÷ 31.05.2021 г.; 

– долна топлина на изгаряне на използваното гориво: природен газ – 34 171 kJ/nm3; 

– топлинна енергия произведена едновременно с електрическата: 360,000 MWh; 

– потребена топлинна енергия: 500,000 MWh; 

– количеството електрическа енергия, произведена при ВЕКП на електрическа и топлинна 

енергия, определено съгласно наредбата по чл. 162б от ЗЕ: 300,000 MWh; 

– спестена първична енергия от: ДВГ1: 25,62%; 

– номинална ефективност на: ДВГ1: 83,78%; 

– получена инвестиционна помощ за изграждането на енергийния обект за комбинирано 

производство на електрическа и топлинна енергия от национална или европейска схема 

за подпомагане: няма; 

– всякакъв друг вид подкрепа, предоставена за единица енергия по национална схема за 
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подпомагане: няма; 

– вида на националната схемата за подпомагане: няма; 

– дата на която всяка от инсталациите на енергийния обект е въведена в експлоатация: 

ДВГ1: 30.03.2007 г.; 

– дата и държава на издаване на сертификатите: 31.05.2021 г., Република България; 

– УИН на СП, разпределени, както следва: 

НЕК ЕАД – няма; 

„ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД – от № ЗСК-27-05-21/000000001 

 до № ЗСК-27-05-21/000000078. 

 

4. На „Овердрайв“ АД със седалище и адрес на управление: Република България, 

област София (столица), община Столична, гр. София 1407, район „Лозенец“, ул. 

„Филип Кутев“ № 5, с ЕИК 13141353, за: 

– производствена централа/енергиен обект: ТЕЦ „Овердрайв Тюнинг Център“; 

– местоположение на централата: община Столична, гр. София; 

– вид на централата: топлофикационна към промишлен обект; 

– обща инсталирана електрическа мощност: 0,250 MW; 

– период на производство: 01.05.2021 г. ÷ 31.05.2021 г.; 

– долна топлина на изгаряне на използваното гориво: природен газ 34 171 kJ/nm3; 

– топлинна енергия произведена едновременно с електрическата: 71,242 MWh; 

– потребена топлинна енергия: 71,242 MWh; 

– количеството електрическа енергия, произведена при ВЕКП на електрическа и топлинна 

енергия, определено съгласно наредбата по чл. 162б от ЗЕ: 52,772 MWh; 

– спестена първична енергия от: ДВГ1: 15,23%; 

– номинална ефективност на: ДВГ1: 76,85%; 

– получена инвестиционна помощ за изграждането на енергийния обект за комбинирано 

производство на електрическа и топлинна енергия от национална или европейска схема 

за подпомагане: няма; 

– всякакъв друг вид подкрепа, предоставена за единица енергия по национална схема за 

подпомагане: няма; 

– вида на националната схемата за подпомагане: няма; 

– дата на която всяка от инсталациите на енергийния обект е въведена в експлоатация: 

ДВГ1: 20.11.2008 г.; 

– дата и държава на издаване на сертификатите: 31.05.2021 г., Република България; 

– УИН на СП, разпределени, както следва: 

НЕК ЕАД – няма; 

„ЧЕЗ Електро България“ АД – от № ЗСК-32-05-21/000000001  

до № ЗСК-32-05-21/000000034. 

 

С КОМПЕНСИРАНЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 162а ОТ ЗЕ: 

 

5. На „Топлофикация–Разград“ ЕАД със седалище и адрес на управление: Република 

България, област Разград, община Разград, град Разград 7200, Индустриална зона, 

ул. „Черна“, с ЕИК 116019472, за: 

– производствена централа/енергиен обект: ТЕЦ „Разград“; 

– местоположение на централата: община Разград, гр. Разград; 

– вид на централата: топлофикационна за битови клиенти; 

– обща инсталирана електрическа мощност: 3,041 MW; 

– период на производство: 01.05.2021 г. ÷ 31.05.2021 г.; 

– долна топлина на изгаряне на използваното гориво: природен газ – 34 171 kJ/nm3; 

– топлинна енергия произведена едновременно с електрическата 632,000 MWh; 

– потребена топлинна енергия: 51,239 MWh; 

– количеството електрическа енергия, произведена при ВЕКП на електрическа и топлинна 
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енергия, определено съгласно наредбата по чл. 162б от ЗЕ: 634,200 MWh; 

– спестена първична енергия от: ДВГ1: 17,96%; 

– номинална ефективност на: ДВГ1: 77,04%; 

– получена инвестиционна помощ за изграждането на енергийния обект за комбинирано 

производство на електрическа и топлинна енергия от национална или европейска схема 

за подпомагане: няма; 

– всякакъв друг вид подкрепа, предоставена за единица енергия по национална схема за 

подпомагане: няма; 

– вида на националната схемата за подпомагане: няма; 

– дата на която всяка от инсталациите на енергийния обект е въведена в експлоатация: 

ДВГ1: 03.11.2009 г.; 

– дата и държава на издаване на сертификатите: 31.05.2021 г., Република България; 

– УИН на СП, разпределени, както следва: 

За ФСЕС – от № ЗСК-4-05-21/000000001 до № ЗСК-4-05-21/000000599. 

 

6. На „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, за: 

– производствена централа/енергиен обект: Топлофикация – ВТ, гр. Велико Търново; 

– местоположение на централата: община Велико Търново, град Велико Търново; 

– вид на централата: топлофикационна за битови клиенти; 

– обща инсталирана електрическа мощност: 2,8 MW; 

– период на производство: 01.05.2021 г. ÷ 31.05.2021 г.; 

– долна топлина на изгаряне на използваното гориво: природен газ – 34 171 kJ/nm3; 

– топлинна енергия произведена едновременно с електрическата: 2273,021 MWh; 

– потребена топлинна енергия: 992,571 MWh; 

– количеството електрическа енергия, произведена при ВЕКП на електрическа и топлинна 

енергия, определено съгласно наредбата по чл. 162, ал. 3 от ЗЕ: 1972,106 MWh; 

– спестена първична енергия от: ДВГ1: 14,27%; 

– номинална ефективност на: ДВГ1: 75,39%; 

– получена инвестиционна помощ за изграждането на енергийния обект за комбинирано 

производство на електрическа и топлинна енергия от национална или европейска схема 

за подпомагане: няма; 

– всякакъв друг вид подкрепа, предоставена за единица енергия по национална схема за 

подпомагане: няма; 

– вида на националната схемата за подпомагане: няма; 

– дата на която всяка от инсталациите на енергийния обект е въведена в експлоатация: 

ДВГ1: 04.05.2007 г.; 

– дата и държава на издаване на сертификатите: 31.05.2021 г., Република България; 

– УИН на СП, разпределени, както следва: 

За ФСЕС – от № ЗСК-6-05-21/000000001 до № ЗСК-6-05-21/000001884. 

 

7. На „Белла България“ АД със седалище и адрес на управление: Република 

България, област София (столица) , община Столична, район Слатина, гр. София 

1113, бул. „Цариградско шосе” № 101, ет. 8, с ЕИК 115141090, за: 

– производствена централа/енергиен обект: ТЕЦ „Унибел“; 

– местоположение на централата: гр. Ямбол; 

– вид на централата: топлофикационна към промишлени обекти; 

– обща инсталирана електрическа мощност: 1,05 MW; 

– период на производство: 01.05.2021 г. ÷ 31.05.2021 г.; 

– долна топлина на изгаряне на използваното гориво: природен газ – 34 167 kJ/nm3; 

– топлинна енергия произведена едновременно с електрическата: 735,406 MWh; 

– потребена топлинна енергия: 844,024 MWh; 



 99 

– количеството електрическа енергия, произведена при ВЕКП на електрическа и топлинна 

енергия, определено съгласно наредбата по чл. 162б от ЗЕ: 651,646 MWh; 

– спестена първична енергия от: ДВГ1: 15,48%; 

– номинална ефективност на: ДВГ1: 75,34%; 

– получена инвестиционна помощ за изграждането на енергийния обект за комбинирано 

производство на електрическа и топлинна енергия от национална или европейска схема 

за подпомагане: няма; 

– всякакъв друг вид подкрепа, предоставена за единица енергия по национална схема за 

подпомагане: няма; 

– вида на националната схемата за подпомагане: няма; 

– дата на която всяка от инсталациите на енергийния обект е въведена в експлоатация: 

ДВГ1: 30.12.2008 г.; 

– дата и държава на издаване на сертификатите: 31.05.2021 г., Република България; 

– УИН на СП, разпределени, както следва: 

За ФСЕС –от № ЗСК-8-05-21/000000001 до № ЗСК-8-05-21/000000618. 

 

8. На ЧЗП „Румяна Величкова“ със седалище и адрес на управление: Република 

България, област София, град София, ж.к. Младост 1А, бл. 513, вх. 3, ет. 5, ап. 67, с 

ЕИК 131283540, за: 

– производствена централа/енергиен обект: ТЕЦ „Оранжерия Трудовец“; 

– местоположение на централата: землището на с. Трудовец, община Ботевград; 

– вид на централата: топлофикационна към оранжерийни обекти; 

– обща инсталирана електрическа мощност: 1,850 MW; 

– период на производство: 01.05.2021 г. ÷ 31.05.2021 г.; 

– долна топлина на изгаряне на използваното гориво: природен газ – 33 137 kJ/nm3; 

– топлинна енергия произведена едновременно с електрическата: 174,533 MWh; 

– потребена топлинна енергия 824,171 MWh; 

– количеството електрическа енергия, произведена при ВЕКП на електрическа и топлинна 

енергия, определено съгласно наредбата по чл. 162б от ЗЕ: 177,000 MWh; 

– спестена първична енергия от: ДВГ1: 17,09%; 

– номинална ефективност на: ДВГ1: 76,36%; 

– получена инвестиционна помощ за изграждането на енергийния обект за комбинирано 

производство на електрическа и топлинна енергия от национална или европейска схема 

за подпомагане: няма; 

– всякакъв друг вид подкрепа, предоставена за единица енергия по национална схема за 

подпомагане: няма; 

– вида на националната схемата за подпомагане: няма; 

– дата на която всяка от инсталациите на енергийния обект е въведена в експлоатация: 

ДВГ1: 22.10.2007 г.; 

– дата и държава на издаване на сертификатите: 31.05.2021 г., Република България; 

– УИН на СП, разпределени, както следва: 

За ФСЕС – от № ЗСК-28-05-21/000000001 до № ЗСК-28-05-21/000000177. 

 

9. На „Оранжерии Гимел“ АД със седалище и адрес на управление: Република 

България, област София (Столица), община Столична, град София 1839, район 

„Кремиковци“, ж.к. „Враждебна“, ул. „2-ра“ № 26А, с ЕИК 175479761, за: 

– производствена централа / енергиен обект: ТЕЦ „Оранжерия 500 дка“; 

– местоположение на централата: землището на с. Братаница, община Пазарджик; 

– вид на централата: топлофикационна към оранжерийни обекти; 

– обща инсталирана електрическа мощност: 3,944 MW; 

– период на производство: 01.05.2021 г. ÷ 31.05.2021 г.; 

– долна топлина на изгаряне на използваното гориво: природен газ – 34 167 kJ/nm3; 

– топлинна енергия произведена едновременно с електрическата: 1409,775 MWh; 
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– потребена топлинна енергия: 1409,775 MWh; 

– количеството електрическа енергия, произведена при ВЕКП на електрическа и топлинна 

енергия, определено съгласно наредбата по чл. 162б от ЗЕ: 1413,956 MWh; 

– спестена първична енергия от: ДВГ2: 18,03%; 

– номинална ефективност на: ДВГ2: 77,06%; 

– получена инвестиционна помощ за изграждането на енергийния обект за комбинирано 

производство на електрическа и топлинна енергия от национална или европейска схема 

за подпомагане: няма; 

– всякакъв друг вид подкрепа, предоставена за единица енергия по национална схема за 

подпомагане: няма; 

– вида на националната схемата за подпомагане: няма; 

– дата на която всяка от инсталациите на енергийния обект е въведена в експлоатация: 

ДВГ1: 11.12.2012 г.; ДВГ2: 12.09.2015 г.; 

– дата и държава на издаване на сертификатите: 31.05.2021 г., Република България; 

– УИН на СП, разпределени, както следва: 

За ФСЕС – от № ЗСК-37-05-21/000000001 до № ЗСК-37-05-21/000001344. 

 

10. На „Оранжерии Гимел“ АД със седалище и адрес на управление: Република 

България, област София (Столица), община Столична, град София 1839, район 

„Кремиковци“, ж.к. „Враждебна“, ул. „2-ра“ № 26А, с ЕИК 175479761, за: 

– производствена централа / енергиен обект: ТЕЦ „Оранжерия 200 дка“; 

– местоположение на централата: землището на с. Братаница, община Пазарджик; 

– вид на централата: топлофикационна към оранжерийни обекти; 

– обща инсталирана електрическа мощност: 4,871 MW; 

– период на производство: 01.05.2021 г. ÷ 31.05.2021 г.; 

– долна топлина на изгаряне на използваното гориво: природен газ – 34 167 kJ/nm3; 

– топлинна енергия произведена едновременно с електрическата: 2452,373 MWh; 

– потребена топлинна енергия: 2452,373 MWh; 

– количеството електрическа енергия, произведена при ВЕКП на електрическа и топлинна 

енергия, определено съгласно наредбата по чл. 162, ал. 3 от ЗЕ: 2486,485 MWh; 

– спестена първична енергия от: ДВГ1: 18,79%; ДВГ2: 79,75%; 

– номинална ефективност на: ДВГ1: 77,25%; ДВГ2: 79,75%; 

– получена инвестиционна помощ за изграждането на енергийния обект за комбинирано 

производство на електрическа и топлинна енергия от национална или европейска схема 

за подпомагане: няма; 

– всякакъв друг вид подкрепа, предоставена за единица енергия по национална схема за 

подпомагане: няма; 

– вида на националната схемата за подпомагане: няма; 

– дата на която всяка от инсталациите на енергийния обект е въведена в експлоатация: 

ДВГ1: 11.12..2012 г.; ДВГ2: 23.10.2013 г.; 

– дата и държава на издаване на сертификатите: 31.05.2021 г., Република България; 

– УИН на СП, разпределени, както следва: 

За ФСЕС – от № ЗСК-38-05-21/000000001 до № ЗСК-38-05-21/000002363. 

 

11. На „Оранжерии-Петров дол“ ООД със седалище и адрес на управление: 

Република България, област Варна, община Провадия, с. Петров дол 9225, с ЕИК 

813208144, за: 

– производствена централа/енергиен обект: ТЕЦ „Оранжерии-Петров дол“; 

– местоположение на централата: с. Петров дол, община Провадия, област Варна; 

– вид на централата: топлофикационна към оранжерийни обекти; 

– обща инсталирана електрическа мощност: 2,0 MW; 

– период на производство: 01.05.2021 г. ÷ 31.05.2021 г.; 

– долна топлина на изгаряне на използваното гориво: природен газ – 34 175 kJ/nm3; 
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– топлинна енергия произведена едновременно с електрическата: 684,000 MWh; 

– потребена топлинна енергия: 684,000 MWh; 

– количеството електрическа енергия, произведена при ВЕКП на електрическа и топлинна 

енергия, определено съгласно наредбата по чл. 162, ал. 3 от ЗЕ: 620,331 MWh; 

– спестена първична енергия от: ДВГ1: 25,22%; 

– номинална ефективност на: ДВГ1: 84,84%; 

– получена инвестиционна помощ за изграждането на енергийния обект за комбинирано 

производство на електрическа и топлинна енергия от национална или европейска схема 

за подпомагане: еднократна финансова помощ в размер на 700 906,23 лв.; 

– всякакъв друг вид подкрепа, предоставена за единица енергия по национална схема за 

подпомагане: няма; 

– вида на националната схемата за подпомагане: мярка 121, към ДФ „Земеделие“; 

– дата на която всяка от инсталациите на енергийния обект е въведена в експлоатация: 

ДВГ1: 30.06.2014 г.; 

– дата и държава на издаване на сертификатите: 31.05.2021 г., Република България; 

– УИН на СП, разпределени, както следва: 

За ФСЕС – от № ЗСК-43-05-21/000000001 до № ЗСК-43-05-21/000000591. 

 

12. На „Инертстрой-Калето“ АД със седалище и адрес на управление: Република 

България; област Враца; община Мездра; гр. Мездра 3100; ул. „Иван Вазов“ № 2, с 

ЕИК 106028833, за: 

– производствена централа/енергиен обект: ТЕЦ „Оранжерия Озирис“; 

– местоположение на централата: с. Брусен, община Мездра, област Враца; 

– вид на централата: топлофикационна към оранжерийни обекти; 

– обща инсталирана електрическа мощност: 2,027 MW; 

– период на производство: 01.05.2021 г. ÷ 31.05.2021 г.; 

– долна топлина на изгаряне на използваното гориво: природен газ – 34 171 kJ/nm3; 

– топлинна енергия произведена едновременно с електрическата: 1261,434 MWh; 

– потребена топлинна енергия: 1261,434 MWh; 

– количеството електрическа енергия, произведена при ВЕКП на електрическа и топлинна 

енергия, определено съгласно наредбата по чл. 162, ал. 3 от ЗЕ: 1243,995 MWh; 

– спестена първична енергия от: ДВГ1: 23,96%; 

– номинална ефективност на: ДВГ1: 83,34%; 

– получена инвестиционна помощ за изграждането на енергийния обект за комбинирано 

производство на електрическа и топлинна енергия от национална или европейска схема 

за подпомагане: няма; 

– всякакъв друг вид подкрепа, предоставена за единица енергия по национална схема за 

подпомагане: няма; 

– вида на националната схемата за подпомагане: няма; 

– дата на която всяка от инсталациите на енергийния обект е въведена в експлоатация: 

ДВГ1:19.02.2015 г.; 

– дата и държава на издаване на сертификатите: 31.05.2021 г., Република България; 

– УИН на СП, разпределени, както следва: 

За ФСЕС – от № ЗСК-46-05-21/000000001 до № ЗСК-46-05-21/000001204. 

 

13. На „Топлофикация–Враца“ EАД, със седалище и адрес на управление: Република 

България, област Враца, община Враца, град Враца 3000, ул. „Максим Горки” № 9, с 

ЕИК 106006256, за: 

– производствена централа/енергиен обект: ТЕЦ „Градска“; 

– местоположение на централата: община Враца, град Враца; 

– вид на централата: топлофикационна за битови клиенти; 

– обща инсталирана електрическа мощност: 6,24 MW; 

– период на производство: 01.05.2021 г. ÷ 31.05.2021 г.; 
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– долна топлина на изгаряне на използваното гориво: природен газ – 34 169 kJ/nm3; 

– топлинна енергия произведена едновременно с електрическата: 4247,000 MWh; 

– потребена топлинна енергия: 1676,579 MWh; 

– количеството електрическа енергия, произведена при ВЕКП на електрическа и топлинна 

енергия, определено съгласно наредбата по чл. 162б от ЗЕ: 2614,102 MWh; 

– спестена първична енергия от: ДВГ1: 16,50%; ДВГ2: 20,86%; 

– номинална ефективност на: ДВГ1: 76,44%; ДВГ2: 80.96%; 

– получена инвестиционна помощ за изграждането на енергийния обект за комбинирано 

производство на електрическа и топлинна енергия от национална или европейска схема 

за подпомагане: няма; 

– всякакъв друг вид подкрепа, предоставена за единица енергия по национална схема за 

подпомагане: няма; 

– вида на националната схемата за подпомагане: няма; 

– дата на която всяка от инсталациите на енергийния обект е въведена в експлоатация: 

ДВГ1: 25.11.2005 г.; ДВГ2: 25.11.2005 г.; 

– дата и държава на издаване на сертификатите: 31.05.2021 г., Република България; 

– УИН на СП, разпределени, както следва: 

За ФСЕС – от № ЗСК-5-05-21/000000001 до № ЗСК-5-05-21/000003764. 

 

14. На „Топлофикация–Враца“ EАД, със седалище и адрес на управление: Република 

България, област Враца, община Враца, град Враца 3000, ул. „Максим Горки“ № 9, с 

ЕИК 106006256, за: 

– производствена централа/енергиен обект: ОЦ „Младост“; 

– местоположение на централата: община Враца, град Враца; 

– вид на централата: топлофикационна за битови клиенти; 

– обща инсталирана електрическа мощност: 2,004 MW; 

– период на производство: 01.05.2021 г. ÷ 31.05.2021 г.; 

– долна топлина на изгаряне на използваното гориво: природен газ – 34 169 kJ/nm3; 

– топлинна енергия произведена едновременно с електрическата: 1110,000 MWh; 

– потребена топлинна енергия: 434,310 MWh; 

– количеството електрическа енергия, произведена при ВЕКП на електрическа и топлинна 

енергия, определено съгласно наредбата по чл. 162б от ЗЕ: 1402,300 MWh; 

– спестена първична енергия от: ДВГ1: 22,15 %; 

– номинална ефективност на: ДВГ1: 77,41% 

– получена инвестиционна помощ за изграждането на енергийния обект за комбинирано 

производство на електрическа и топлинна енергия от национална или европейска схема 

за подпомагане: няма; 

– всякакъв друг вид подкрепа, предоставена за единица енергия по национална схема за 

подпомагане: няма; 

– вида на националната схемата за подпомагане: няма; 

– дата на която всяка от инсталациите на енергийния обект е въведена в експлоатация: 

ДВГ1: 16.02.2012 г.; 

– дата и държава на издаване на сертификатите: 31.05.2021 г., Република България; 

– УИН на СП, разпределени, както следва: 

За ФСЕС – от № ЗСК-40-05-21/000000001 до № ЗСК-40-05-21/000001313. 

 

15. На „Топлофикация–Бургас“ ЕАД със седалище и адрес на управление: Република 

България, област Бургас, община Бургас, гр. Бургас 8000, ж.к. „Лозово“, ЕИК 

102011085, за: 

– производствена централа/енергиен обект: Топлофикация-Бургас; 

– местоположение на централата: община Бургас, гр. Бургас; 

– вид на централата: топлофикационна за битови клиенти; 

– обща инсталирана електрическа мощност: 17,764 MW; 
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– период на производство: 01.05.2021 г. ÷ 31.05.2021 г.; 

– долна топлина на изгаряне на използваното гориво: природен газ – 34 120 kJ/nm3; 

– топлинна енергия произведена едновременно с електрическата: 7406,593 MWh; 

– потребена топлинна енергия: 6221,209 MWh; 

– количеството електрическа енергия, произведена при ВЕКП на електрическа и топлинна 

енергия, определено съгласно наредбата по чл. 162б от ЗЕ: 6742,624 MWh; 

– спестена първична енергия от: ДВГ1: 18,71%; ДВГ2: 19,80%; ДВГ3: 19,52%;  

ДВГ4: 21,77%; ДВГ6: 21,54%; 

– номинална ефективност на: ДВГ1: 80,08%; ДВГ2: 79,78%; ДВГ3: 79,28%;  

ДВГ4: 82,84%; ДВГ6: 83,34%; 

– получена инвестиционна помощ за изграждането на енергийния обект за комбинирано 

производство на електрическа и топлинна енергия от национална или европейска схема 

за подпомагане: няма; 

– всякакъв друг вид подкрепа, предоставена за единица енергия по национална схема за 

подпомагане: няма; 

– вида на националната схемата за подпомагане: няма; 

– дата на която всяка от инсталациите на енергийния обект е въведена в експлоатация: 

ДВГ1÷ДВГ6: 26.04.2007 г.; 

– дата и държава на издаване на сертификатите: 31.05.2021 г., Република България; 

– УИН на СП, разпределени, както следва: 

За ФСЕС – от № ЗСК-21-05-21/000000001 до № ЗСК-21-05-21/0000006092. 

 

16. На „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД със седалище и адрес на управление: 

Република България, област Варна, община Варна, гр. Варна 9020, район „Младост“, 

ж.к. „Възраждане“, бул. „Янош Хуняди“ № 5, с ЕИК 103195446, за: 

– производствена централа/енергиен обект: Топлофикация-Варна; 

– местоположение на централата: община Варна, гр. Варна; 

– вид на централата: топлофикационна за битови клиенти; 

– обща инсталирана електрическа мощност: 11,180 MW; 

– период на производство: 01.05.2021 г. ÷ 31.05.2021 г.; 

– долна топлина на изгаряне на използваното гориво: природен газ – 34 171 kJ/nm3; 

– топлинна енергия произведена едновременно с електрическата: 3490,000 MWh; 

– потребена топлинна енергия: 2458,359 MWh; 

– количеството електрическа енергия, произведена при ВЕКП на електрическа и топлинна 

енергия, определено съгласно наредбата по чл. 162б от ЗЕ: 3609,400 MWh; 

– спестена първична енергия от: ДВГ1: 21,46%; ДВГ2: 20,99%; ДВГ3: 22,87%; 

ДВГ4: 20,98%; ДВГ5: 27,42%; 

– номинална ефективност на: ДВГ1: 80,16%; ДВГ2: 79,68%; ДВГ3: 82,29%; ДВГ4: 79,67%; 

ДВГ5: 87,67%; 

– получена инвестиционна помощ за изграждането на енергийния обект за комбинирано 

производство на електрическа и топлинна енергия от национална или европейска схема 

за подпомагане: няма; 

– всякакъв друг вид подкрепа, предоставена за единица енергия по национална схема за 

подпомагане: няма; 

– вида на националната схемата за подпомагане: няма; 

– дата на която всяка от инсталациите на енергийния обект е въведена в експлоатация: 

ДВГ1 и ДВГ2: 29.04.2005 г.; ДВГ3 и ДВГ4: 22.04.2009 г.; ДВГ5: 01.10.2015 г. 

– дата и държава на издаване на сертификатите: 31.05.2021 г., Република България; 

– УИН на СП, разпределени, както следва: 

За ФСЕС – от № ЗСК-26-05-21/000000001 до № ЗСК-26-05-21/000003472. 

 

17. На „Топлофикация Петрич“ ЕАД, със седалище и адрес на управление: 

Република България, област Благоевград, община Петрич, гр. Петрич 2850, ул. 
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„Шосето за София“ - Оранжерии, с ЕИК 202637962, за: 

– производствена централа/енергиен обект: ТЕЦ „Когенерация – 1, 2, 3, 4 и КЦ“; 

– местоположение на централата: община Петрич, гр. Петрич; 

– вид на централата: топлофикационна за битови клиенти; 

– обща инсталирана електрическа мощност: 15,584 MW; 

– период на производство: 01.05.2021 г. ÷ 31.05.2021 г.; 

– долна топлина на изгаряне на използваното гориво: природен газ – 34 133 кJ/nm3; 

– топлинна енергия произведена едновременно с електрическата: 276,000 MWh; 

– потребена топлинна енергия: 355,000 MWh; 

– количеството електрическа енергия, произведена при ВЕКП на електрическа и топлинна 

енергия, определено съгласно наредбата по чл. 162б от ЗЕ: 250,000 MWh; 

– спестена първична енергия от: ДВГ1: 18,82%; 

– номинална ефективност на: ДВГ1: 77,90; 

– получена инвестиционна помощ за изграждането на енергийния обект за комбинирано 

производство на електрическа и топлинна енергия от национална или европейска схема 

за подпомагане: няма; 

– всякакъв друг вид подкрепа, предоставена за единица енергия по национална схема за 

подпомагане: няма; 

– вида на националната схемата за подпомагане: няма; 

– дата на която всяка от инсталациите на енергийния обект е въведена в експлоатация: 

ДВГ6 и ДВГ8 на: 05.05.2008 г.; 

– дата и държава на издаване на сертификатите: 31.05.2021 г., Република България; 

– УИН на СП, разпределени, както следва: 

За ФСЕС – от № ЗСК-29-05-21/000000001 до № ЗСК-29-05-21/000000190. 

 

18. На „Когрийн“ ООД, със седалище и адрес на управление: Република България, 

област Пловдив, община Първомай, гр. Първомай 4270, ул. „Перуника“ № 27, с ЕИК 

201200529, за: 

– производствена централа/енергиен обект: ТЕЦ „Когенерационна централа 6,66 MW“; 

– местоположение на централата: гр. Първомай, ул. „Перуника“ № 27; 

– вид на централата: топлофикационна към оранжерийни обекти; 

– обща инсталирана електрическа мощност: 6,666 MW; 

– период на производство: 01.05.2021 г. ÷ 31.05.2021 г.; 

– долна топлина на изгаряне на използваното гориво: природен газ – 34 171 kJ/nm3; 

– топлинна енергия произведена едновременно с електрическата: 2589,100 MWh; 

– потребена топлинна енергия: 2589,100 MWh; 

– количеството електрическа енергия, произведена при ВЕКП на електрическа и топлинна 

енергия, определено съгласно наредбата по чл. 162, ал. 3 от ЗЕ: 2526,800 MWh; 

– спестена първична енергия от: ДВГ1: 31,23%; 

– номинална ефективност на: ДВГ1: 93,75%; 

– получена инвестиционна помощ за изграждането на енергийния обект за комбинирано 

производство на електрическа и топлинна енергия от национална или европейска схема 

за подпомагане: няма; 

– всякакъв друг вид подкрепа, предоставена за единица енергия по национална схема за 

подпомагане: няма; 

– вида на националната схемата за подпомагане: няма; 

– дата на която всяка от инсталациите на енергийния обект е въведена в експлоатация: 

ДВГ1: 01.09.2012 г.;  

– дата и държава на издаване на сертификатите: 31.05.2021 г., Република България; 

– УИН на СП, разпределени, както следва: 

За ФСЕС – от № ЗСК-39-05-21/000000001 до № ЗСК-39-05-21/000002180. 

 

19. На „Топлофикация–Перник“ АД със седалище и адрес на управление: Република 
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България, област Перник, община Перник, гр. Перник 2303, кв. „Мошино“, с ЕИК 

113012360, за: 

– производствена централа/енергиен обект: ТЕЦ „Република“; 

– местоположение на централата: гр. Перник, кв. „Мошино“; 

– вид на централата: топлофикационна за битови клиенти; 

– обща инсталирана електрическа мощност: 105 MW; 

– период на производство: 01.05.2021 г. ÷ 31.05.2021 г.; 

– долна топлина на изгаряне на използваното гориво: въглища – 11 135 кJ/kg; 

– топлинна енергия произведена едновременно с електрическата: 55 536,300 MWh; 

– потребена топлинна енергия: 43 861,075 MWh; 

– количеството електрическа енергия, произведена при ВЕКП на електрическа и топлинна 

енергия, определено съгласно наредбата по чл. 162б от ЗЕ: 19 309,972 MWh; 

– спестена първична енергия от: ТГ5: 18,83%; 

– номинална ефективност на: ТГ5: 75,01%; 

– получена инвестиционна помощ за изграждането на енергийния обект за комбинирано 

производство на електрическа и топлинна енергия от национална или европейска схема 

за подпомагане: няма; 

– всякакъв друг вид подкрепа, предоставена за единица енергия по национална схема за 

подпомагане: няма; 

– вида на националната схемата за подпомагане: няма; 

– дата на която всяка от инсталациите на енергийния обект е въведена в експлоатация:  

ТГ3: 24.06.1994 г.; ТГ5: 30.08.1966 г.; 

– дата и държава на издаване на сертификатите: 31.05.2021 г., Република България; 

– УИН на СП, разпределени, както следва: 

За ФСЕС (общо) – от № ЗСК-9-05-21/000000001 до № ЗСК-9-05-21/000014814. 

 

20. На „Топлофикация–Плевен“ ЕАД със седалище и адрес на управление: 

Република България, област Плевен, община Плевен, гр. Плевен 5800, ул. „Източна 

Индустриална Зона“ № 128, с ЕИК 114005624, за: 

– производствена централа/енергиен обект: ТЕЦ „Плевен“; 

– местоположение на централата: община Плевен, гр. Плевен; 

– вид на централата: топлофикационна за битови клиенти; 

– обща инсталирана електрическа мощност: 56 MW; 

– период на производство: 01.05.2021 г. ÷ 31.05.2021 г.; 

– долна топлина на изгаряне на използваното гориво: природен газ – 34 171 кJ/nm3; 

– топлинна енергия произведена едновременно с електрическата: 22 459,000 MWh; 

– потребена топлинна енергия: 10 873,000 MWh; 

– количеството електрическа енергия, произведена при ВЕКП на електрическа и топлинна 

енергия, определено съгласно наредбата по чл. 162б от ЗЕ: 24 547,000 MWh; 

– спестена първична енергия от: КПГЦ: 21,52%; 

– номинална ефективност на: КПГЦ: 80,77%; 

– получена инвестиционна помощ за изграждането на енергийния обект за комбинирано 

производство на електрическа и топлинна енергия от национална или европейска схема 

за подпомагане: няма; 

– всякакъв друг вид подкрепа, предоставена за единица енергия по национална схема за 

подпомагане: няма; 

– вида на националната схемата за подпомагане: няма; 

– дата на която всяка от инсталациите на енергийния обект е въведена в експлоатация: 

КПГЦ: 27.02.2008 г.; 

– дата и държава на издаване на сертификатите: 31.05.2021 г., Република България; 

– УИН на СП, разпределени, както следва: 

За ФСЕС (общо) – от № ЗСК-13-05-21/000000001 до № ЗСК-13-05-21/000022950. 
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21. На „Топлофикация София“ ЕАД, със седалище и адрес на управление: Република 

България, област София (столица), община Столична, гр. София 1680, район Красно 

село, ул. „Ястребец“ № 23 Б, с ЕИК 831609046, за: 

– производствена централа/енергиен обект: ТЕЦ „София“; 

– местоположение на централата: гр. София, бул. „История славянобългарска“ № 6; 

– вид на централата: топлофикационна за битови клиенти; 

– обща инсталирана електрическа мощност: 72 MW; 

– период на производство: 01.05.2021 г. ÷ 31.05.2021 г.; 

– долна топлина на изгаряне на използваното гориво: природен газ – 34 175 кJ/nm3; 

– топлинна енергия произведена едновременно с електрическата 58 875,000 MWh; 

– потребена топлинна енергия: 45 819,346 MWh; 

– количеството електрическа енергия, произведена при ВЕКП на електрическа и топлинна 

енергия, определено съгласно наредбата по чл. 162б от ЗЕ: 22 828,000 MWh; 

– спестена първична енергия от: ТГ9: 16,09%; 

– номинална ефективност на: ТГ9: 87,53%; 

– получена инвестиционна помощ за изграждането на енергийния обект за комбинирано 

производство на електрическа и топлинна енергия от национална или европейска схема 

за подпомагане: няма; 

– всякакъв друг вид подкрепа, предоставена за единица енергия по национална схема за 

подпомагане: няма; 

– вида на националната схемата за подпомагане: няма; 

– дата на която всяка от инсталациите на енергийния обект е въведена в експлоатация: ТГ-

8/ТГ-8А 22.12.2015 г.; ТГ9: 28.08.2015 г.; 

– дата и държава на издаване на сертификатите: 31.05.2021 г., Република България; 

– УИН на СП, разпределени, както следва: 

За ФСЕС (общо) – от № ЗСК-14-05-21/000000001 до № ЗСК-14-05-21/000017606; 

– За „Топлофикация София“ ЕАД – ТЕЦ „София“ – от № ЗСК-14-05-21/000017607 до  

№ ЗСК-14-05-21/000018655. 

 

22. На „Топлофикация София“ ЕАД, със седалище и адрес на управление: Република 

България, област София (столица), община Столична, гр. София 1680, район Красно 

село, ул. „Ястребец“ № 23 Б, с ЕИК 831609046, за: 

– производствена централа / енергиен обект: ТЕЦ „София изток“; 

– местоположение на централата: . гр. София, ул. „Димитър Пешев“ № 6; 

– вид на централата: топлофикационна за битови клиенти; 

– обща инсталирана електрическа мощност: 166,849 MW; 

– период на производство: 01.05.2021 г. ÷ 31.05.2021 г.; 

– долна топлина на изгаряне на използваното гориво: природен газ – 34 167 кJ/nm3; 

– топлинна енергия произведена едновременно с електрическата: 78 337,000 MWh; 

– потребена топлинна енергия: 49 726,396 MWh; 

– количеството електрическа енергия, произведена при ВЕКП на електрическа и топлинна 

енергия, определено съгласно наредбата по чл. 162б от ЗЕ: 25 701,499 MWh; 

– спестена първична енергия от: ТГ1: 10,75%; ТГ2: 6,27%; ТГ4: 11,32%; 

– номинална ефективност на: ТГ1: 82,12%; ТГ2: 48,78%; ТГ4: 85,43%; 

– получена инвестиционна помощ за изграждането на енергийния обект за комбинирано 

производство на електрическа и топлинна енергия от национална или европейска схема 

за подпомагане: няма; 

– всякакъв друг вид подкрепа, предоставена за единица енергия по национална схема за 

подпомагане: няма; 

– вида на националната схемата за подпомагане: няма; 

– дата на която всяка от инсталациите на енергийния обект е въведена в експлоатация: 

ТГ1: 14.05.1964 г.; ТГ2: 16.06.1964 г.;ТГ4: 05.02.2019 г.; ТГ5: 29.09.1988 г.; 

– дата и държава на издаване на сертификатите: 31.05.2021 г., Република България; 
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– УИН на СП, разпределени, както следва: 

За ФСЕС (общо) – от № ЗСК-15-05-21/000000001 до № ЗСК-15-05-21/000017774; 

– За „Топлофикация София“ ЕАД – ТЕЦ „София изток“ – от № ЗСК-15-05-21/000017775 

до № ЗСК-15-05-21/000018833. 

 

23. На „Брикел“ ЕАД, със седалище и адрес на управление: Република България, 

област Стара Загора, община Гълъбово, гр. Гълъбово 6280, ж.к. „Извън града“, с 

ЕИК 123526494, за: 

– производствена централа/енергиен обект: ТЕЦ на „Брикел“ ЕАД; 

– местоположение на централата: община Гълъбово, гр. Гълъбово; 

– вид на централата: топлофикационна към промишлени обекти; 

– обща инсталирана електрическа мощност: 240,0 MW; 

– период на производство: 01.05.2021 г. ÷ 31.05.2021 г.; 

– долна топлина на изгаряне на използваното гориво: въглища – 13 328 кJ/kg; 

– топлинна енергия произведена едновременно с електрическата: 140 688,000 MWh; 

– потребена топлинна енергия: 140 678,000 MWh; 

– количеството електрическа енергия, произведена при ВЕКП на електрическа и топлинна 

енергия, определено съгласно наредбата по чл. 162б от ЗЕ: 50 880,906 MWh; 

– спестена първична енергия от: ТГ1: 21,71%; ТГ3: 21,73%; ТГ4: 21,80%; 

– номинална ефективност на: ТГ1: 80,73%; ТГ3: 80,75%; ТГ4: 80,82%; 

– получена инвестиционна помощ за изграждането на енергийния обект за комбинирано 

производство на електрическа и топлинна енергия от национална или европейска схема 

за подпомагане: няма; 

– всякакъв друг вид подкрепа, предоставена за единица енергия по национална схема за 

подпомагане: няма; 

– вида на националната схемата за подпомагане: няма; 

– дата на която всяка от инсталациите на енергийния обект е въведена в експлоатация:  

ТГ1: 01.12.1960 г.; ТГ2: 21.04.1961 г.; ТГ3: 19.09.1961 г.; ТГ4: 14.04.1962 г. 

– дата и държава на издаване на сертификатите: 31.05.2021 г., Република България; 

– УИН на СП, разпределени, както следва: 

За ФСЕС – от № ЗСК-18-05-21/000000001 до № ЗСК-18-05-21/000034833. 

 

24. На „Топлофикация–Сливен“ ЕАД със седалище и адрес на управление: 

Република България, област Сливен, община Сливен, гр. Сливен 8800, бул. „Стефан 

Караджа“ № 23, ЕИК 119004654, за: 

– производствена централа/енергиен обект: ТЕЦ „Сливен“; 

– местоположение на централата: община Сливен, гр. Сливен; 

– вид на централата: топлофикационна за битови клиенти; 

– обща инсталирана електрическа мощност: 30,0 MW; 

– период на производство: 01.05.2021 г. ÷ 31.05.2021 г.; 

– долна топлина на изгаряне на използваното гориво: въглища – 14 717 кJ/kg; 

– топлинна енергия произведена едновременно с електрическата: 23 308,120 MWh; 

– потребена топлинна енергия: 18 432,000 MWh; 

– количеството електрическа енергия, произведена при ВЕКП на електрическа и топлинна 

енергия, определено съгласно наредбата по чл. 162б от ЗЕ: 13 963,895 MWh; 

– спестена първична енергия от: ТГ1: 34,02%; 

– номинална ефективност на: ТГ1: 75,42%; 

– получена инвестиционна помощ за изграждането на енергийния обект за комбинирано 

производство на електрическа и топлинна енергия от национална или европейска схема 

за подпомагане: няма; 

– всякакъв друг вид подкрепа, предоставена за единица енергия по национална схема за 

подпомагане: няма; 

– вида на националната схемата за подпомагане: няма; 
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– дата на която всяка от инсталациите на енергийния обект е въведена в експлоатация: 

ТГ1: 16.11.1970 г.; 

– дата и държава на издаване на сертификатите: 31.05.2021 г., Република България; 

– УИН на СП, разпределени, както следва: 

За ФСЕС – от № ЗСК-19-05-21/000000001 до № ЗСК-19-05-21/000011353. 

 

25. На „Топлофикация–Русе“ ЕАД със седалище и адрес на управление: Република 

България, област Русе, община Русе, гр. Русе 7009, ул. „ТЕЦ Изток“ № 1,  

ЕИК 117005106, за: 

– производствена централа/енергиен обект: ТЕЦ „Русе-Изток“; 

– местоположение на централата: гр. Русе 7009, ул. „ТЕЦ Изток“ № 1; 

– вид на централата: топлофикационна за битови клиенти; 

– обща инсталирана електрическа мощност: 400,0 MW; 

– период на производство: 01.05.2021 г. ÷ 31.05.2021 г.; 

– долна топлина на изгаряне на използваното гориво: въглища – 18 224 кJ/kg; 

– топлинна енергия произведена едновременно с електрическата: 43 009,976 MWh; 

– потребена топлинна енергия: 30 053,000 MWh; 

– количеството електрическа енергия, произведена при ВЕКП на електрическа и топлинна 

енергия, определено съгласно наредбата по чл. 162б от ЗЕ: 24 137,199 MWh; 

– спестена първична енергия от: ТГ6: 27,92%; 

– номинална ефективност на: ТГ6: 79,06%; 

– получена инвестиционна помощ за изграждането на енергийния обект за комбинирано 

производство на електрическа и топлинна енергия от национална или европейска схема 

за подпомагане: няма; 

– всякакъв друг вид подкрепа, предоставена за единица енергия по национална схема за 

подпомагане: няма; 

– вида на националната схемата за подпомагане: няма; 

– дата на която всяка от инсталациите на енергийния обект е въведена в експлоатация:  

ТГ5: 10.05.1985 г.; ТГ6: 10.05.1984 г. 

– дата и държава на издаване на сертификатите: 31.05.2021 г., Република България; 

– УИН на СП, разпределени, както следва: 

За ФСЕС (общо) – от № ЗСК-20-05-21/000000001 до № ЗСК-20-05-21/000019747. 

 

26. На „Солвей Соди“ АД, със седалище и адрес на управление: Република България, 

област Варна, община Девня, гр. Девня, п.к. 9160, Промишлена зона, с  

ЕИК 813109388, за: 

– производствена централа / енергиен обект: ТЕЦ „Девен“; 

– местоположение на централата: гр. Девня, Промишлена зона; 

– вид на централата: топлофикационна към промишлени обекти; 

– обща инсталирана електрическа мощност: 125,0 MW; 

– период на производство: 01.05.2021 г. ÷ 31.05.2021 г.; 

– долна топлина на изгаряне на използваното гориво: въглища – 28 865 кJ/kg; 

– топлинна енергия произведена едновременно с електрическата: 273 567,821 MWh; 

– потребена топлинна енергия: 248 070,000 MWh; 

– количеството електрическа енергия, произведена при ВЕКП на електрическа и топлинна 

енергия, определено съгласно наредбата по чл. 162б от ЗЕ: 22 806,674 MWh; 

– спестена първична енергия от: ТГ4: 15,23%;; T7: 15,33%; T8: 17,39%; 

– номинална ефективност на: ТГ4: 92,59%; Т7: 92,87 %; Т8: 87,41 % 

– получена инвестиционна помощ за изграждането на енергийния обект за комбинирано 

производство на електрическа и топлинна енергия от национална или европейска схема 

за подпомагане: няма; 

– всякакъв друг вид подкрепа, предоставена за единица енергия по национална схема за 

подпомагане: няма; 
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– вида на националната схемата за подпомагане: няма; 

– дата на която всяка от инсталациите на енергийния обект е въведена в експлоатация:  

ТГ2: 31.01.1966 г.; ТГ4: 31.01.1974 г.; ТГ5, ТГ6, ТГ7 и ТГ8: 28.08.1974 г.; 

– дата и държава на издаване на сертификатите: 31.05.2021 г., Република България; 

– УИН на СП, разпределени, както следва: 

За ФСЕС – от № ЗСК-22-05-21/000000001 до № ЗСК-22-05-21/000000036. 

 

27. На „ТЕЦ – Бобов дол“ ЕАД, със седалище и адрес на управление: Република 

България, област Кюстендил, община Бобов дол, с. Големо село 2635, с ЕИК 

109513731, за: 

– производствена централа/енергиен обект: ТЕЦ „Бобов дол“; 

– местоположение на централата: община Бобов дол, с. Големо село; 

– вид на централата: топлофикационна към промишлени обекти; 

– обща инсталирана електрическа мощност: 630 MW; 

– период на производство: 01.05.2021 г. ÷ 31.05.2021 г.; 

– долна топлина на изгаряне на използваното гориво: въглища – 10 434 kJ/kg; 

– топлинна енергия произведена едновременно с електрическата: 25 921,300 MWh; 

– потребена топлинна енергия: 25 921,300 MWh; 

– количеството електрическа енергия, произведена при ВЕКП на електрическа и топлинна 

енергия, определено съгласно наредбата по чл. 162б от ЗЕ: 11 343,684 MWh; 

– спестена първична енергия от: ТГ2: 18,79%; ТГ3: 18,99% 

– номинална ефективност на: ТГ2: 38,85%; ТГ3: 39,13%; 

– получена инвестиционна помощ за изграждането на енергийния обект за комбинирано 

производство на електрическа и топлинна енергия от национална или европейска схема 

за подпомагане: няма; 

– всякакъв друг вид подкрепа, предоставена за единица енергия по национална схема за 

подпомагане: няма; 

– вида на националната схемата за подпомагане: няма; 

– дата на която всяка от инсталациите на енергийния обект е въведена в експлоатация: 

ТГ1: 13.12.1973 г.;ТГ2: 02.10.1974 г.; ТГ3: 18.02.1975 г.; 

– дата и държава на издаване на сертификатите: 31.05.2021 г., Република България; 

– УИН на СП, разпределени, както следва: 

За ФСЕС – от № ЗСК-47-05-21/000000001 до № ЗСК-47-05-21/0000009820; 

 

В заседанието по точка първа участват председателят Иван Н. Иванов и членовете 

на Комисията Георги Добрев, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров, 

Георги Златев, Евгения Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова. 

 

Решението е взето с девет гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Георги Добрев - за, 

Ремзи Осман – за, Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за, 

Евгения Харитонова – за, Димитър Кочков - за и Пенка Трендафилова – за), от които 

четири гласа (Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения 

Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката. 
 

По т.2. Комисията разгледа доклад с вх. № Е-Дк-582 от 11.06.2021 г. относно 

извънредна проверка на „Електроразпределение Север“ АД по изпълнение 

условията на лицензия за извършване на дейността „разпределение на електрическа 

енергия“, разпоредена със Заповед № З-Е-25/11.02.2021 г. на председателя на Комисията 

за енергийно и водно регулиране. 

 

Във връзка със Заповед № З-Е-25/11.02.2021 г. и на чл. 21, ал. 1, т. 44 и чл. 75, ал. 2 

и чл. 76, ал. 4 от Закона за енергетиката (ЗЕ), чл. 6, т. 4 и т. 8 от Закона за енергията от 

възобновяеми източници (ЗЕВИ) и чл. 10, ал. 1, т. 6 и чл. 26, ал. 4 от Правилника за 
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дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация е 

извършена проверка на дейността на „Електроразпределение Север“ АД (ЕРП Север, 

електроразпределителното дружество, дружеството) по изпълнение условията на 

Лицензия № Л-138-07 от 13.08.2004 г. за извършване на дейността „разпределение на 

електрическа енергия“. 

Проверката обхваща всички проведени процедури за присъединяване на обекти за 

производство на електрическа енергия от възобновяеми източници, попадащи в обхвата на 

чл. 24, т. 1 от ЗЕВИ, към електроразпределителната мрежа на „Електроразпределение 

Север“ АД, за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2020  г. 

В изпълнение на заповедта работната група извърши следното: 

1. С писмо изх. № Е-13-273-26/12.02.2021 г. и на основание чл. 17, ал. 5 от 

Методика за осъществяване на контролните правомощия на Държавната комисия за 

енергийно и водно регулиране по ЗЕ и Закона за регулиране на водоснабдителните и 

канализационните услуги „Електроразпределение Север“ АД е уведомено, че за периода 

от 15.02.2021 г. до 31.05.2021 г. ще бъде извършена извънредна проверка на 

електроразпределителното дружество по изпълнение на условията на издадената му 

лицензия за извършване на дейността „разпределение на електрическа енергия“ съгласно 

утвърдена от председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране (Комисията, 

КЕВР) работна програма. 

2. С писмо изх. № E-13-273-27/17.02.2021 г. от електроразпределителното 

дружество е изискана следната информация: 

- Утвърдени и валидни документи на дружеството (заповеди, инструкции, 

процедури, процеси и др.), регламентиращи реда и начина за приемане на исканията за 

присъединяване и извършване на процедурите за присъединяване на обекти за 

производство на електрическа енергия от възобновяеми източници, към 

електроразпределителната мрежа на „Електроразпределение Север“ АД, заявени за 

изграждане при условията на чл. 24, т. 1 от ЗЕВИ, действащи в периода от 01.01.2019 г. до 

31.12.2020 г.; 

- Попълнена Таблица 1 „Присъединяване на обекти на производители към 

електроразпределителната мрежа“ с отразени в нея стартирани процедури за 

присъединяване на ВЕИ по чл. 24, т. 1 от ЗЕВИ за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2020 г. 

3. С писмо изх. № Е-13-273-32/17.03.2021 г. и на основание чл. 52, ал. 1 и чл. 54, ал. 

1 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (Наредба 

№ 3) от „Електроразпределение Север“ АД са изискани пълните досиета по процедури за 

присъединяване на 24 бр. заявители от Таблица 1 „Присъединяване на обекти на 

производители към електроразпределителната мрежа“. 

От „Електроразпределение Север“ АД е предоставена информация както 

следва: 

1. С писмо вх. № Е-13-273-27/01.03.2021 г. са предоставени документи и 

информация относно документи на дружеството, регламентиращи реда и начина за 

приемане на исканията за присъединяване и извършване на процедурите за 

присъединяване на обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми 

източници, към електроразпределителната мрежа на „Електроразпределение Север“ АД, 

заявени за изграждане при условията на чл. 24, т. 1 от ЗЕВИ, действащи в периода 

01.01.2019 г. - 31.12.2020 г.; 

2. С писмо вх. № Е-13-273-32/08.03.2021 г. е предоставена изисканата с писмо от 

17.02.2021 г. Таблица 1 „Присъединяване на обекти на производители към 

електроразпределителната мрежа“ с отразени в нея стартирани процедури за 

присъединяване на ВЕИ по чл. 24, т. 1 от ЗЕВИ за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. 

и за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г; 

3. С писмо вх. № Е-13-273-37/29.03.2021 г. са предоставени допълнително 

изисканите с писмо от 08.03.2021 г. досиета на посочени заявители по процедурите за 

присъединяване, селектирани от Таблица 1 „Присъединяване на обекти на производители 
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към електроразпределителна мрежа“; 

4. С писмо вх. № Е-13-273-27/09.04.2021 г. е предоставена одобрена от 

Управителния съвет на дружеството „WI-45-EDN-MG - Инструкция за присъединяване 

към електроразпределителната мрежа на Електроразпределение Север АД на обекти за 

производство на електрическа енергия от възобновяеми източници по чл. 24 и чл. 25 от 

ЗЕВИ и обекти за производство извън уредените в ЗЕВИ“. 

В резултат на събраните в хода на проверката документи и извършените от 

работната група проверки на място са направени следните констатации и изводи: 

1. Утвърдени и валидни документи на дружеството, регламентиращи реда и 

начина за приемане на исканията за присъединяване и извършване на процедурите за 

присъединяване на обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми 

източници, към електроразпределителната мрежа на „Електроразпределение Север“ 

АД, заявени за изграждане при условията на чл. 24, т. 1 от ЗЕВИ. 

В писмо № ИзхК-EDN-1083#1/25.02.2021 г. „Електроразпределение Север“ АД е 

изложило, че в проверявания период 01.01.2019 г. - 31.12.2020 г. дружеството прилага 

разпоредбите на Наредба № 6 от 24.02.2014 г. за присъединяване на производители и 

клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните 

електрически мрежи (Наредба № 6) по отношение извършването на процедурите за 

присъединяване на обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми 

източници (ВИ) към електроразпределителната мрежа, които са заявени за изграждане при 

условията на чл. 24, т. 1 от ЗЕВИ. „Електроразпределение Север“ АД е посочило, че е в 

процес на разработка на инструкция „WI-45-EDN-MG - Инструкция за присъединяване на 

обекти за производство на електрическа енергия към електроразпределителната мрежа 

на Електроразпределение Север АД от възобновяеми източници по чл. 24 и чл. 25 от 

ЗЕВИ и обекти за производство извън уредените в ЗЕВИ“, която предстои да бъде 

финализирана и представена за одобрение от Управителния съвет на дружеството. Също 

така в дружеството е разработено отделно описание на процеса по присъединяване на 

обекти за производство на електрическа енергия от ВИ по чл. 24, т. 1 от ЗЕВИ, с което се 

пресъздава процесът, като поредица от стъпки и резултати, като за всяка от тях са 

изброени необходимите документи и формуляри. Предоставени са документи както 

следва: 

• Инструкция за присъединяване на обекти за производство на електрическа 

енергия към електроразпределителната мрежа на Електроразпределение Север АД от 

възобновяеми източници по чл. 24 и чл. 25 от ЗЕВИ и обекти за производство извън 

уредените в ЗЕВИ; 

• Описание на процеса по присъединяване на обекти за производство на 

електрическа енергия от ВИ по чл. 24, т. 1 от ЗЕВИ с отразени стъпки. 

Целта на предоставената работна инструкция е да регламентира работния процес 

по присъединяване на обект за производство на електрическа енергия от ВЕИ - 

електрическа централа, изградена по реда на чл. 24 и чл. 25 от ЗЕВИ, както и по реда за 

присъединяване на обекти за производство на електроенергия извън тези уредени по 

ЗЕВИ, към електроразпределителната мрежа на „Електроразпределение Север“ АД, 

съгласно изискванията на Наредба № 6. 

В разработено от дружеството описание на процедурата по присъединяване на 

обекти за производство на електрическа енергия от ВИ по чл. 24, т. 1 от ЗЕВИ са 

синтезирани стъпките на процеса както следва: 

1. Проучване на условията за присъединяване на обект за производство на 

електрическа енергия от ВЕИ към електроразпределителната мрежа; 

2. Сключване на договор за присъединяване; 

3. Присъединяване на обекта за производство на електроенергия според 

условията на договора/проектиране и изграждане на електрическите съоръжения; 

4. Монтиране на инсталацията; 

5. Прехвърляне на съоръжения, изградени от производител по реда на чл. 95, ал. 4 
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от Наредба № 6; 

6. Сключване на договор за достъп; 

7. Продажба (изкупуване) на произведената електрическа енергия от 

производителите по чл. 24.1 от ЗЕВИ; 

8. Поставяне под напрежение на съоръженията за присъединяване. 

Описанието е публикувано в специална секция на интернет страницата на 

дружеството. 

С писмо № ИзхК-EDN-1083#4/08.04.2021 г. „Електроразпределение Север“ АД е 

предоставило одобрената на 17.03.2021 г. от Управителния съвет на дружеството 

Инструкция „WI-45-EDN-MG - Инструкция за присъединяване към 

електроразпределителната мрежа на Електроразпределение Север АД на обекти за 

производство на електрическа енергия от възобновяеми източници по чл. 24 и чл. 25 от 

ЗЕВИ и обекти за производство извън уредените в ЗЕВИ“. 

Във връзка с гореизложеното се констатира, че в периода от 01.01.2019 г. до 

31.12.2020 г. електроразпределителното дружество не разполага с утвърдени и 

валидни процеси и документи, регламентиращи реда и начина за приемане на 

исканията за присъединяване и извършване на процедурите за присъединяване на 

обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници, към 

електроразпределителната мрежа на „Електроразпределение Север“ АД, заявени за 

изграждане при условията на чл. 24, т. 1 от ЗЕВИ. 

2. Информация, отразена в Таблица 1 „Присъединяване на обекти на 

производители към електроразпределителната мрежа“: 

С писмо № ИзхK-EDN-1083#2/04.03.2021 г. „Електроразпределение Север“ АД е 

предоставило попълнена Таблица 1 „Присъединяване на обекти на производители към 

електроразпределителната мрежа - 2019 г.“ и Таблица 1 „Присъединяване на обекти на 

производители към електроразпределителната мрежа - 2020 г.“ с отразени в тях 

стартирани процедури за присъединяване на ВЕИ по чл. 24, т. 1 от ЗЕВИ за периода от 

01.01.2019 г. до 31.12.2020 г.  

При анализ на предоставените данни и информация в Таблица 1 се установи, че за 

периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2020 г. в електроразпределителното дружество са 

подадени 1 027 бр. искания за проучване за присъединяване на обекти на производители 

към електроразпределителната мрежа, от които 239 бр. са за 2019 г., а останалите 788 бр. 

са постъпили през 2020 г. От тях за: 

- 289 бр. (28,14%) са предоставени данни за включване на централата в паралел с 

електроенергийната система, с което присъединяването на обекта е завършено (144 бр. за 

2019 г. и 145 бр. за 2020 г.) ; 

-  44 бр. (4,28%) подадени искания за присъединяване на обекти на производители 

към електроразпределителната мрежа „Електроразпределение Север“ АД е предоставило 

данни, че процедурата е прекратена (8 бр. за 2019 г. и 36 бр. за 2020 г.) ; 

- 694 бр. (67,58%) подадени искания са на различни етапи от процедурата за 

присъединяване и за същите няма предоставени данни, че същите са приключили или са 

прекратени (87 бр. за 2019 г. и 607 бр. за 2020 г.). 

Въз основа на гореизложената информация се констатира, че в периода на 

извършваната проверка „Електроразпределение Север“ АД е завършило 

процедурата по присъединяване на обекти на производители към 

електроразпределителната мрежа за 60,25% по подадените през 2019 г. искания за 

проучване и за 18,40% по подадените през 2020 г. искания за проучване. 

От анализ на предоставените данни за завършените 189 бр. процедури за 

присъединяване на обекти на производители към електроразпределителната мрежа се 

констатира, че срокът за завършване на процедурата и включването на централата в 

паралел с електроенергийната система е както следва: 
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Брой дни 
Брой приключени 

процедури 

до 60 дни (до 2 месеца) 1 

от 60 до 120 дни (2 ÷ 4 месеца) 4 

от 120 до 180 дни (4 ÷ 6 месеца) 78 

от 180 до 240 дни (6 ÷ 8 месеца) 79 

от 240 до 300 дни (8 ÷ 10 месеца) 61 

от 300 до 360 дни (10 ÷ 12 месеца) 34 

от 360 до 420 дни (12 ÷ 14 месеца) 21 

от 420 до 480 дни (14 ÷ 16 месеца) 6 

от 480 до 540 дни (16 ÷ 18 месеца) 4 

от 540 до 720 дни (18 ÷ 24 месеца) 1 

 

От таблицата е видно, че най-голям е броят на процедурите, приключили в 

периода от 6 до 8 месеца от датата на подаване на искането за присъединяване на 

обекти на производители към електроразпределителната мрежа, а именно - 79 бр. 

(27,34%). В долната графика предоставената по-горе информация е синтезирана в по-

обобщен вид по отношение на срока: 

 

 
 

Видно от графиката за 60% от завършените процедури за присъединяване на 

обекти на производители към електроразпределителната мрежа необходимото 

време за включването на централата в паралел с електроенергийната система е 

било от 6 месеца до една година. 

От анализ на предоставените данни за прекратените 44 бр. процедури за 

присъединяване на обекти на производители към електроразпределителната мрежа се 

констатира, че най-голям е делът на прекратените процедури, а именно - 55% (24 бр.), 

за които „Електроразпределение Север“ АД е посочило, че от клиента не са 

предоставени необходимите документи, или предоставените такива са непълни. В 

следващата графика е изобразена обобщената информация за прекратените процедури: 

 

29%

60%

11% 0%
до 6 месеца - 83 
бр.

от 6 месеца до 1 
година - 174 бр.

от 1  година до 
година и 
половина - 23 бр.

от  година и 
половина до 2 
години - 1 бр.
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От анализ на предоставените данни за различните етапи от процедурата за 

присъединяване за останалите 691 бр. подадени искания се констатира, че: 

 

Етап на присъединяване на централата 
Брой процедури 

2019 г. 2020 г. Общо 

Становище или отказ за условията на присъединяване 54 352 406 

Предложение за сключване на договор за 
присъединяване 

0 1 1 

Сключен договор за присъединяване 1 132 133 

Анекс към договор за присъединяване 1 14 15 

Заявление от производителя за извършено монтиране 
на инсталация 

8 54 62 

Сключен договор за достъп 4 6 10 

Поставяне под напрежение на съоръженията за 
присъединяване и поставяне под напрежение на 
съоръженията на централата 

19 45 64 

 

На база изложената информация се констатира, че: 

- за 58,76% от незавършените процедури за присъединяване на обекти на 

производители към електроразпределителната мрежа електроразпределителното 

дружество е изготвило становище за условията на присъединяване; 

- за 19,25% от незавършените процедури за присъединяване на обекти на 

производители към електроразпределителната мрежа е сключен договор за 

присъединяване; 

- за 8,97% от незавършените процедури за присъединяване на обекти на 

производители към електроразпределителната мрежа в електроразпределителното 

дружество е постъпило заявление от производителя за извършено монтиране на 

инсталация съгласно чл. 96, ал. 1 от Наредба № 6; 

- за 9,26% от незавършените процедури за присъединяване на обекти на 

производители към електроразпределителната мрежа електроразпределителното 

дружество е поставило под напрежение  съоръженията за присъединяване. За същите 

„Електроразпределение Север“ АД е посочило и идентична дата на поставяне под 

напрежение съоръженията на централата. 

32%

55%

2% 11%

Не отговаря на 
условията по чл.24, 
ал.1 от ЗЕВИ - 14 бр.

Непредоставени или 
непълни документи 
- 24 бр.

По искане на 
клиента - 1 бр.

Други -5 бр.
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3. Констатации и изводи от проверка на представените с писмо вх. № Е-13-273-

37/29.03.2021 г. пълни досиета на обекти по процедури за присъединяване на 24 бр. 

заявители. 

„Електроразпределение Север“ АД е прекратило 25 процедури по присъединяване 

на обекти за производство на електрическа енергия, отговарящи на чл. 24, т. 1 от ЗЕВИ. 

Причините, поради които дружеството е посочило като основание за 

прекратяването, са групирани по следните критерии: 

- Некоректно попълнени документи; 

- Непредоставени в срок допълнителни документи (удостоверяващи правото на 

собственост, наличие на изградена сграда в имота и т.н); 

- В имота вече има присъединена централа по чл. 24, т. 1 от ЗЕВИ; 

- Имотът, в който е предвидена за изграждане централата, не е в урбанизирана 

територия. 

В хода на проверката са представени пълните досиета на следните заявители: 

1. „БИ ЕС ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ“ ООД; 

2. СЪЮЗ НА ЦЪРКВАТА НА АДВЕНТИСТИТЕ ОТ СЕДМИЯ ДЕН; 

3. „БЕЛЕКТРА“ ЕООД; 

4. „ПБМ ТЪРГОВИЩЕ“ ЕООД; 

5. „ДОСЕВИ СОЛАР“ ЕООД; 

6. „ТЕХНОПОЛИС БЪЛГАРИЯ“ ЕАД; 

7. „ЮППИ“ ООД; 

8. ДОБРИНА ПЕТРОВА СЕМОВА; 

9. „НИКИ ПАРТС“ ООД; 

10. „АРГО“ ЕООД; 

11. „ХАБИТАТ ГРУП“ ООД; 

12. „ХОП БОКС“ ЕООД; 

13. ЕМИЛИЯ ПЕТРОВА ЕНЕВА И ДРАГОМИР ЕНЕВ; 

14. „МАКС 4М“ ООД; 

15. „ДИМАГО II“ ООД; 

16. „ТРИ ИНВЕСТ“ ЕООД; 

17. РАЙНА НИКОЛОВА  МАРИНОВА; 

18. „КОЛОБЪР ВК“ ЕООД; 

19. „КАН“ ЕООД; 

20. „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ТД“ ЕООД; 

21. ВАСИЛ ПЕТРОВ АСПАРУХОВ; 

22. БОНКА ВАСИЛЕВА ТОДОРОВА; 

23. „ПЛАТЕКС“ АД; 

24. ЛЮБОМИР ХРИСТОВ ИВАНОВ. 

След извършена проверка на представените досиета, се установи следното: 

Съгласно разпоредбата на чл. 88, ал. 3 от Наредба № 6 операторът на 

разпределителната мрежа може да поиска допълнителна информация за характеристиките 

на присъединявания обект, свързана с правилата по чл. 83, т. 5 от ЗЕ. 

Съгласно разпоредбата на чл. чл. 99, ал. 1 от Наредба № 6 „Техническата 

информация по чл. 88 включва следните основни данни: 

1. Ниво на напрежение; 

2. Скица на имота; 

3. Обща инсталирана мощност на обекта и вид на първичния енергоизточник.“ 

При проверените процедури се установи, че дружеството е изисквало информация, 

която излиза от обхвата на правилата по чл. 83, т. 5 от ЗЕ и чл. 88 от Наредба № 6. От 

инвеститорите се изисква да се представи идеен проект; виза за проектиране; данни за 

използваните инвертори (производител, модел); прогнозно количество произведена 

електроенергия; схема на разположение на централата по стрингове, съобразно 

разположението на имота и застрояването в него; GPS координати на централата; 
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предоставената мощност в режим на потребление на заявената ФЕЦ; абонатен номер на 

присъединената сграда.  

Посочените допълнителни данни са изисквани в процедурите по присъединяване 

на „ДОСЕВИ СОЛАР“ ЕООД, „ХАБИТАТ ГРУП“ ООД, „ТРИ ИНВЕСТ“ ЕООД, 

„КОЛОБЪР ВК“ ЕООД, „КАН“ ЕООД, „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ТД“ ЕООД, 

ВАСИЛ ПЕТРОВ АСПАРУХОВ, БОНКА ВАСИЛЕВА ТОДОРОВА, „ПЛАТЕКС“ АД, 

ЛЮБОМИР ХРИСТОВ ИВАНОВ. 

Тази информация не е нормативно регламентирана и непредоставянето й не следва 

да води до прекратяване на процедурите по присъединяване. Също така следва да се 

отбележи, че изискването на подобен тип информация не може да послужи като 

основание да не се спазва нормативно установения срок за издаване на становище за 

условията и начина на присъединяване от дружеството, съгласно чл. 91, ал. 1 от Наредба 

№ 6.  

При изготвянето на писмата, с които се изисква допълнителна информация, не е 

посочено на какво основание се изисква същата и не са посочени последствията от 

непредоставянето й. С оглед пълната информираност на инвеститорите, защитата на 

правата и интересите им, е задължително дружеството да посочва законовите основания за 

изискване на информация. 

При присъединителните процедури на „БЕЛЕКТРА“ ЕООД, „ХОП БОКС“ ЕООД и 

„ПБМ ТЪРГОВИЩЕ“ ЕООД електроразпределителното дружество не е съобразило 

обстоятелството, че съгласно представените официални документи, обектът, който следва 

да се изгради, се намира в земеделска земя, но за него важи специфичен режим, като не 

се налага промяна предназначението на имота. 

Това обстоятелство е видно от приложено от „Електроразпределение Север“ АД 

към досието на „БИ ЕС ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ“ ООД писмо на МЗХГ, Областна дирекция 

Добрич. Съгласно посоченото писмо „За този вид територии са налице условията на чл. 

50, ал. 5 от Правилника за прилагане на закона за опазване на земеделските земи 

(ППЗОЗЗ), а именно: не се извършва процедура по промяна предназначението на такъв 

вид земеделска земя ….. и следва да се счита, че представлява урбанизирана територия“. 

С оглед на това се констатира, че обектът за производство на електрическа енергия 

следва да отговаря на условията на чл. 24, т. 1 от ЗЕВИ. 

В процедурата по присъединяване на обект на „ПБМ ТЪРГОВИЩЕ“ ЕООД 

дружеството е възложило на инвеститора да уреди използването на чуждо енергийно 

съоръжение (трафопост) за целта на присъединяването. Следва да се отбележи, че за да 

отговаря на условията на чл. 24, т. 1 от ЗЕВИ, присъединяваният обект следва да се 

изгражда върху покривни и фасадни конструкции на присъединени към 

електроразпределителната мрежа сгради и върху недвижими имоти към тях. Тоест е 

абсолютно задължително да бъде присъединен като клиент. Дружеството е заявило, че 

няма собствени присъединителни съоръжения, което поставя въпроса как е присъединен 

като клиент обектът на заявителя. Електроразпределителното дружество следва да уреди 

отношенията със собственика на енергийното съоръжение съгласно разпоредбата на чл. 

117, ал. 8 от ЗЕ и не следва да вменява подобни задължения на своите клиенти.  

В периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2020 г. „Електроразпределение Север“ АД не 

разполага с утвърдени и валидни процеси и документи, регламентиращи реда и 

начина за приемане на исканията за присъединяване и извършване на процедурите 

за присъединяване на обекти за производство на електрическа енергия от 

възобновяеми източници, към електроразпределителната мрежа на дружеството. 

За 60,25% от подадените през 2019 г. и за 18,40% от подадените през 2020 г. 

искания за проучване „Електроразпределение Север“ АД е завършило процедурата 

по присъединяване на обекти на производители към електроразпределителната 

мрежа. 

В представения от „Електроразпределение Север“ АД образец на Искане за 

проучване на условията за присъединяване на фотоволтаична електрическа централа към 



 117 

електроразпределителната мрежа (Искането), са констатирани непълноти и записи, 

несъответстващи на законовите и подзаконови нормативни документи, регламентиращи 

реда и начина за извършване на процедурите за присъединяване на обекти за 

производство на електрическа енергия от възобновяеми източници, към 

електроразпределителната мрежа на „Електроразпределение Север“ АД, заявени за 

изграждане при условията на чл. 24, т. 1 от ЗЕВИ. 

- Искането, което дружеството предоставя на заявителите, е общо за всички обекти 

за производство на електрическа енергия от ФЕЦ, които могат да се присъединят към 

електроразпределителната мрежа на „Електроразпределение Север“ АД. С оглед на 

обстоятелството, че законодателят е предвидил различен ред за присъединяване на 

обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници по чл. 

24, т. 1 от ЗЕВИ,  следва и дружеството да изготви отделна процедура и 

документация, приложима спрямо тези обекти; 

- В искането от заявителите се изисква да предоставят информация, която е 

налична в дружеството (информация за абонатен номер и присъединена мощност на 

съществуващ и присъединен към разпределителната мрежа, собственост на ЕР С, обект, с 

посочен от заявителя административен адрес.); 

- В искането от заявителите се изисква да предоставят информация, която не е 

необходима и не е налична на етапа на проучване на условията за присъединяване.  

Изискването за типа на носещите конструкции е такъв тип информация. Тя ще стане ясна 

на дружеството при подаване на документи за сключване на договор за присъединяване от 

заявителя съгласно изискването за представяне на становище от инженер конструктор;  

- При подаване на искането от заявителите се изисква да предоставят „Идеен 

проект“. Това искане на „Електроразпределение Север“ АД е необосновано законово, като 

утежнява изискванията към заявителите и представлява излишен разход за инвеститора; 

- Изисква се да се предостави информация за GPS координати на обекта. Подобно 

изискване не е нормативно регламентирано и вменява тежест за заявителя, както и 

оскъпява инвестиционното му намерение. 

Необходимите технически данни за проучване на присъединяването на ФЕЦ към 

разпределителната мрежа са регламентирани в чл. 99, ал. 1 от Наредба № 6. Съгласно 

цитираната разпоредба заявителят следва да представи следната информация: ниво на 

напрежение; скица на имота; обща инсталирана мощност и вид на първичния 

енергоизточник. 

Във връзка с горното електроразпределителното дружество е необходимо да 

преработи бланката на „Искане за проучване на условията и начина за присъединяване на 

фотоволтаична електрическа централа към електроразпределителната мрежа“, като 

изготви бланка за искане за проучване на енергийни обекти за производство на 

електрическа енергия от възобновяеми източници, заявени при условията на чл. 24, т. 1 от 

ЗЕВИ. 

В новата бланка не следва да се съдържат изисквания, различни от посочените в чл. 

99, ал. 1 от Наредба № 6. 

При изготвяне на новата бланка следва да се предвиди възможност за заявяване на 

типа на електрическата централа, тъй като в чл. 24, т. 1 от ЗЕВИ е регламентирано, че се 

присъединява възобновяем енергиен източник и не е посочено ограничение на типа 

енергиен източник, като същият може да бъде различен от фотоволтаична централа. 

При деклариране относно произведената енергия при ФЕЦ при условията на чл. 24, 

т. 1 от ЗЕВИ да се разшири обхватът, като се включат възможни варианти съгласно чл. 25, 

чл. 26, ал. 2, чл. 31 и чл. 32 от ЗЕВИ. 

В случаите на заявена мощност ненадвишаваща присъединената (чл. 27, ал. 5 от 

ЗЕВИ) да се попълва служебно от „Електроразпределение Север“ АД и да се спазва 

процедурата съгласно чл. 91, ал. 2 от Наредба № 6 (относно срока) и на чл. 90, ал. 2 от 

Наредба № 6 (относно неприлагане на чл. 90, ал. 1). 

Написано е, че всички документи от приложението, които са маркирани 
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предварително с „Х“,   са задължителни. Предварителното маркиране вкарва в 

заблуждение заявителя и в крайна сметка, видно от подадените искания, не се маркират и 

отбелязват действително приложените документи. 

Съгласно разпоредбата на чл. 80, ал. 1 от ЗЕ за резултатите от извършената 

проверка е съставен Констативен протокол (КП) № Е–7 от 25.05.2021 г. Същият е 

връчен на 01.06.2021 г. на г-н Стефан Симеонов, упълномощен представител на 

„Електроразпределение Север“ АД. Разпоредбата на чл. 80, ал. 4, т. 1 от ЗЕ регламентира, 

че въз основа на резултатите от проверката, контролните органи могат да дават 

задължителни предписания на проверяваните лица. С оглед на обстоятелството, че 

законодателят е предвидил различен ред за присъединяване на обекти за производство на 

електрическа енергия от възобновяеми източници по чл. 24, т. 1 от ЗЕВИ, следва и 

дружеството да изготви отделна процедура и документация, приложима спрямо тези 

обекти. Необходимите технически данни за проучване на присъединяването на ФЕЦ към 

разпределителната мрежа са регламентирани в чл. 99, ал. 1 от Наредба № 6. Съгласно 

цитираната разпоредба заявителят следва да представи следната информация: ниво на 

напрежение; скица на имота; обща инсталирана мощност и вид на първичния 

енергоизточник. Във връзка с гореизложеното на „Електроразпределение Север“ АД са 

дадени следните задължителни предписания: 

1. В 14-дневен срок от получаване на настоящия констативен протокол да изготви 

бланка на „Искане за проучване на условията и начина за присъединяване на електрическа 

централа към електроразпределителната мрежа“, приложима за обекти за производство на 

електрическа енергия от възобновяеми източници, заявени при условията на чл. 24, т. 1 от 

ЗЕВИ, при спазване на следните условия: 

1.1 В бланката да не се съдържат изисквания, различни от посочените в чл. 99, 

ал. 1 от Наредба № 6; 

1.2 Да се предвиди възможност за заявяване на типа на електрическата 

централа според използвания енергиен източник; 

1.3 При деклариране относно използването/продажбата на произведената 

енергия при ФЕЦ при условията на чл. 24, т. 1 от ЗЕВИ да се включат 

възможните варианти в съответствие с разпоредбите на чл. 25, чл. 26, ал. 2, 

чл. 31 и чл. 32 от ЗЕВИ, а именно: 

- чл. 25, ал. 1 - производителят няма да ползва преференции по чл. 31 и 

чл. 32 от ЗЕВИ; 

- чл. 26, ал. 2 – производителят предвижда да използва произвежданата 

енергия за собствено потребление. Количеството електрическа енергия, 

което не е използвано за собствено потребление се изкупува от 

съответния краен снабдител по цена, определена от КЕВР (чл. 31, ал. 9 

от ЗЕВИ); 

- чл. 31 и чл. 32 от ЗЕВИ. 

1.4 За предоставената мощност на присъединения обект като клиент да не се 

изискват данни от клиента, предвид тяхното наличие в информационните 

бази на дружеството, „Електроразпределение Север“ АД да ги попълва 

служебно; 

1.5 В случаите, когато заявена мощност на обекта за производство на 

електрическа енергия не надвишава присъединената мощност на 

присъединения обект на клиент, „Електроразпределение Север“ АД да 

попълва, че обектът отговаря на чл. 27, ал. 5 от ЗЕВИ и да прилага 

облекченията при проучване по чл. 91, ал. 2 от Наредба № 6 и 

ограниченията по прилагане на мотивиран отказ по чл. 90, ал. 1 от Наредба 

№ 6 (чл. 90, ал. 2 от Наредба № 6). 

2. В срока по т. 1 да уведоми Комисията за извършеното. 

С писмо изх. № ИзхK-EDN-3758/04.06.2021 г. (вх. № Е-13-273-104/07.06.2021 г.) от 

„Електроразпределение Север“ АД в Комисията са постъпили писмени обяснения във 
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връзка с връчения КП. Електроразпределителното дружество е посочило, че в срока 

указан в КП № Е-7 от страна на дружеството ще бъде изгоена бланка на „Искане за 

проучване на условията и начина на присъединяване на електрическа централа към 

електроразпределителната мрежа“, приложима за обекти за производство на електрическа 

енергия от възобновяеми източници, заявени при условията на чл. 24, т. 1 от ЗЕВИ, ще 

бъде предвидена възможност за заявяване на типа на електрическата централа според 

използвания енергиен източник, както и за деклариране относно използването/продажбата 

на произведената енергия при условията на чл. 24, т. 1 от ЗЕВИ и възможните варианти в 

съответствие с разпоредбите на чл. 25, чл. 26, ал. 2, чл. 31 и чл. 32 от ЗЕВИ. Относно 

искането за проучване на условията и начина на присъединяване на електрическа 

централа към електроразпределителната мрежа дружеството е изложило, че същото ще 

бъде съобразено и с дадените указания, като няма да се изисква представянето на идеен 

проект, виза за проектиране, данни за използваните инвертори (производител, модел), 

прогнозно количество произведена електроенергия, схема на разположение на централата 

по стрингове, съобразно разположението на имота и застрояването в него, предоставена 

мощност в режим на потребление на заявената фотоволтаична електрическа централа 

(ФЕЦ). Също така „Електроразпределение Север“ АД е възразило по констатацията, че 

дружеството е изисквало информация за GPS координати на централата, както и абонатен 

номер на присъединената сграда, като с това е вменявало тежест на заявителя и 

оскъпявало инвестиционното му намерение. Направено е уточнението, че изискването за 

предоставяне на GPS координати не касае обекта на присъединяване, а поземления имот, в 

който ще се изгражда ФЕЦ и електроразпределителното дружество счита, че тази 

информация е част от задължителната информация по чл. 88, ал. 1, т. 1 от Наредба № 6: 

„наименованието и местонахождението (адреса) на имота/сградата, върху която се 

предвижда да се изгражда обектът.“. В допълнение е изложено, че за голяма част от 

малките населени места, както и за част от вилните зони, няма одобрен административен 

адрес и заявителите посочват единствено населеното място, без конкретно наименование 

на улица, което прави невъзможно идентифицирането на имота на място и извършване на 

проучването. Същевременно за много от малките населени места към настоящия момент 

не е приета кадастрална карта и кадастрални регистри и заявителите представят скици по 

реда на чл. 88, ал. 2, т. 3 от Наредбата по кадастрални планове или застроително-

регулационни планове, в които са посочени единствено квартал и номер на урегулиран 

поземлен имот. Тези планове не са публично достъпни и това създава значително 

затруднение, а и в много случаи невъзможност за идентификацията на имота, за който 

заявителят има инвестиционни намерения, и е предпоставка за допускане на грешки. 

Дружеството счита, че вписването на GPS координати на поземления имот, в който ще се 

изгражда ФЕЦ, не би оскъпило допълнително инвестиционното намерение на заявителя и 

не би създало някакви сериозни пречки пред него, тъй като всеки клиент може бързо, и 

при това безплатно, да се сдобие с GPS координатите на имота си, като за целта може да 

ползва съществуващите достъпни сайтове и програми /например 

https://www.google.com/maps, Google Earth и др./, както и множество налични приложения 

за мобилни телефони предоставящи безплатно GPS координати. Сдобиването с 

координатите на имота е в пъти по-достъпно от това да се изиска предоставянето от 

съответната общинска администрация на документ за административен адрес на имота. 

„Електроразпределение Север“ АД е посочило, че възраженията на дружеството относно 

посочването на абонатния номер в „Искане за проучване на условията и начина на 

присъединяване на електрическа централа към електроразпределителната мрежа“ са 

аналогични, тъй като вписването му не би оскъпило допълнително инвестиционното 

намерение на заявителя и не би създало някакви сериозни пречки пред него, а от друга 

страна това е начин за индивидуализиране на имота/сградата, върху която се предвижда 

да се изгради обектът за производство на електрическа енергия от възобновяем източник. 

Съществува и възможността заявителят да притежава повече от един поземлен имот в 

едно населено място, т.е. да има два и повече абонатни номера, което също би могло да 
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доведе до грешно индивидуализиране на имота. Относно указанията дадени по т. 1.4 от 

КП „ Електроразпределение Север“ АД е изложило, че такава информация не се съдържа 

и не се изисква в искането за присъединяване на фотоволтаична електрическа централа 

към електроразпределителната мрежа. Проверката на предоставената мощност на 

присъединения обект/сграда се извършва служебно от „Електроразпределение Север“ АД. 

В допълнение електроразпределителното дружество е посочило, че ще бъде редактиран и 

текстът на писмото, съобразно изискванията на Наредба № 6, като ще се включи 

посочване на правното основание, въз основа на което се изисква предоставянето на 

допълнителна информация или документи, както и последиците от непредоставянето им. 

Също така „Електроразпределение Север“ АД е информирало, че в указания 14-дневния 

срок ще уведоми Комисията за изпълнението на задължителните предписания дадени в 

КП № Е-7/25.05.2021 г. 

 

Изказвания по т.2.: 

Докладва П. Друмев, който поясни, че докладите по т. 2 и т. 3 от дневния ред на 

заседанието са доста подробни и затова акцентът се поставя върху направените изводи на 

работната група. Във връзка със заповед на председателя на КЕВР е извършена проверка 

на дейността на „Електроразпределение Север“ АД относно спазването на условията на 

издадената лицензия. Проверката обхваща всички проведени процедури за 

присъединяване на обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми 

източници, попадащи в обхвата на чл. 24, т. 1 от ЗЕВИ, към електроразпределителната 

мрежа за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2020  г. Дружеството е представило изисканата 

информация, след което са изискани и проверени конкретни досиета на производители. 

Изисквани са досиетата на прекратени процедури, за да се види защо те са прекратени. 

Във връзка с извършения анализ е установено, че в периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2020 

г. „Електроразпределение Север“ АД не разполага с утвърдени и валидни процеси и 

документи, регламентиращи реда и начина за приемане на исканията за присъединяване и 

извършване на процедурите за присъединяване на обекти за производство на електрическа 

енергия по чл. 24, т. 1 от ЗЕВИ. Дружеството е представило информация, че в момента 

изработва такива процедури и те ще бъдат представени след тяхното одобряване. В 

доклада подробно са представени данни (в проценти и брой) за всички процедури – колко 

от тях са завършени и прекратени. Направен е анализ колко време отнема всяка една 

процедура за издаване на становище, за договор, за включване на централата в паралел и 

приемането ѝ. 24 броя са заявителите чиито процедури работната група е проверявала. 

Реално процедурите са се оказали над 100, тъй като има заявители с по 20-30 процедури. 

Установено е, че има нередности в бланката, която дружеството представя на заявителите 

при заявяване за проучване на централата. Всички несъответствия са подробно описани в 

доклада. Съставен е констативен протокол, с който са дадени задължителни предписания 

на електроразпределителното дружество: 

- в бланката да не се съдържат изисквания, различни от нормативно посочените; 

- да се предвиди възможност за заявяване на типа на електрическата централа 

според използвания енергиен източник; 

- да не се изискват данни от клиента, предвид тяхното наличие в информационните 

бази на дружеството; 

- в случаите, когато заявена мощност на обекта за производство на електрическа 

енергия не надвишава присъединената мощност на присъединения обект на клиент, 

дружеството да попълва служебно, че обектът отговаря на чл. 27, ал. 5 от ЗЕВИ. Това е с 

цел да не може да се издават откази, тъй като съгласно нормативната уредба в тези 

хипотези дружеството не може да откаже присъединяване.  

В законоустановения срок от страна на дружеството са постъпили възражения и 

предложения по констативния протокол, но също така дружеството е посочило, че ще 

изпълни указанията. Предвид гореизложеното и на основание чл. 43 от Правилника за 

дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, 
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работната група предлага на КЕВР да вземе решениe, с което да приеме доклада за 

резултатите от извършената проверка. 

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.  

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 43 от Правилника за дейността на 

Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

РЕШИ: 

 

 1. Приема доклад с вх. № Е-Дк-582 от 11.06.2021 г. относно извънредна проверка 

на „Електроразпределение Север“ АД по изпълнение условията на лицензия за 

извършване на дейността „разпределение на електрическа енергия“, разпоредена със 

Заповед № З-Е-25/11.02.2021 г. на председателя на Комисията за енергийно и водно 

регулиране. 

 

В заседанието по точка втора участват председателят Иван Н. Иванов и членовете 

на Комисията Георги Добрев, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров, 

Георги Златев, Евгения Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова. 

 

Решението е взето с девет гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Георги Добрев - за, 

Ремзи Осман – за, Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за, 

Евгения Харитонова – за, Димитър Кочков - за и Пенка Трендафилова – за), от които 

четири гласа (Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения 

Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката. 

 

По т.3. Комисията разгледа доклад с вх. № Е-Дк-583 от 11.06.2021 г. относно 

извънредна проверка на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД по изпълнение 

условията на лицензия за извършване на дейността „разпределение на електрическа 

енергия“, разпоредена със Заповед № З-Е-26/11.02.2021 г. на председателя на Комисията 

за енергийно и водно регулиране. 

 

Във връзка със Заповед № З-Е-26/11.02.2021 г. и на чл. 21, ал. 1, т. 44 и чл. 75, ал. 2 

и чл. 76, ал. 4 от Закона за енергетиката (ЗЕ), чл. 6, т. 4 и т. 8 от Закона за енергията от 

възобновяеми източници (ЗЕВИ) и чл. 10, ал. 1, т. 6 и чл. 26, ал. 4 от Правилника за 

дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация е 

извършена проверка на дейността на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД (ЧЕЗ РБ, 

електроразпределителното дружество, дружеството) по изпълнение условията на 

Лицензия № Л-135-07 от 13.08.2004 г. за извършване на дейността „разпределение на 

електрическа енергия“. 

Проверката обхваща всички проведени процедури за присъединяване на обекти за 

производство на електрическа енергия от възобновяеми източници, попадащи в обхвата на 

чл. 24, т. 1 от ЗЕВИ, към електроразпределителната мрежа на „ЧЕЗ Разпределение 

България“ АД, за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2020 г. 

В изпълнение на заповедта работната група извърши следното: 

1. С писмо изх. № Е-13-62-52/12.02.2021 г. и на основание чл. 17, ал. 5 от Методика 

за осъществяване на контролните правомощия на Държавната комисия за енергийно и 

водно регулиране по Закона за енергетиката и Закона за регулиране на водоснабдителните 

и канализационните услуги „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е уведомено, че за периода 

от 15.02.2021 г. до 31.05.2021 г. ще бъде извършена извънредна проверка на 

електроразпределителното дружество по изпълнение на условията на издадената му 

лицензия за извършване на дейността „разпределение на електрическа енергия“ съгласно 
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утвърдена от председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране (Комисията, 

КЕВР) работна програма. 

2. С писмо изх. № Е-13-62-59/17.02.2021 г. от електроразпределителното дружество 

е изискана следната информация: 

- Утвърдени и валидни документи на дружеството (заповеди, инструкции, 

процедури, процеси и др.), регламентиращи реда и начина за приемане на исканията за 

присъединяване и извършване на процедурите за присъединяване на обекти за 

производство на електрическа енергия от възобновяеми източници, към 

електроразпределителната мрежа на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, заявени за 

изграждане при условията на чл. 24, т. 1 от ЗЕВИ, действащи в периода от 01.01.2019 г. до 

31.12.2020 г.; 

- Попълнена Таблица 1 „Присъединяване на обекти на производители към 

електроразпределителната мрежа“ с отразени в нея стартирани процедури за 

присъединяване на ВЕИ по чл. 24, т. 1 от ЗЕВИ за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2020 г. 

3. С писмо изх. № Е-13-62-59/14.04.2021 г. и на основание чл. 52, ал. 1 и чл. 54, ал. 

1 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (Наредба 

№ 3) от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД са изискани пълните досиета по процедури за 

присъединяване на 11 бр. заявители от Таблица 1 „Присъединяване на обекти на 

производители към електроразпределителната мрежа“. 

От „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е предоставена информация както 

следва: 

1. С писмо вх. № Е-13-62-59/24.02.2021 г. са предоставени „Инструкция за 

провеждане на технически съвети при проучване условията за присъединяване на обекти 

на клиенти и развитие на електроразпределителната мрежа на „ЧЕЗ Разпределение 

България“ АД“ и „Процедури за присъединяване на обекти на производители към 

електроразпределителната мрежа на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД“; 

2. С писмо вх. № Е-13-62-59/05.03.2020 г. е отправена молба да бъде удължен 

срокът до 25.03.2021 г. за предоставяна на изискана по т. 2 от писмо с изх. № Е-13-62-

59/17.02.2021 г. информация относно процедури по присъединяване на обекти на 

производители към електроразпределителната мрежа, с отразени в нея стартирани 

процедури за присъединяване на ВЕИ по чл. 24, т. 1 от ЗЕВИ, в периода от 01.01.2019 г. 

до 31.12.2020 г.; 

3. С писмо вх. № Е-13-62-59/31.03.2021 г. е предоставена изисканата с писмо от 

17.02.2021 г. Таблица 1 „Присъединяване на обекти на производители към 

електроразпределителната мрежа“ с отразени в нея стартирани процедури за 

присъединяване на ВЕИ по чл. 24, т. 1 от ЗЕВИ, за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2020 

г.; 

4. С писмо вх. № Е-13-62-59/27.04.2021 г. (изх. № CD-DOC-1840(6)/19.04.2021 г.) е 

отправена молба да бъде удължен срокът до 26.04.2021 г. за предоставяна на изисканите с 

писмо от 14.04.2021 г. досиета на заявители; 

5. С писмо вх. № Е-13-62-59/26.07.2021 г. са предоставени изисканите досиета на 

посочените 11 бр. заявители, селектирани от Таблица 1 „Присъединяване на обекти на 

производители към електроразпределителна мрежа“. 

Съгласно разпоредбата на чл. 80, ал. 1 от Закона за енергетиката за резултатите от 

извършената проверка е съставен Констативен протокол № Е–11 от 28.05.2021 г. 

Същият е връчен на 03.06.2021 г. на г-жа Иванка Рагина, упълномощен представител на 

„ЧЕЗ Разпределение България“АД. 

В законоустановения тридневен срок в КЕВР не са постъпили обяснения от „ЧЕЗ 

Разпределение България“АД. 

В резултат на събраните в хода на проверката документи и извършените от 

работната група проверки на място са направени следните констатации и изводи: 

1. Утвърдени и валидни документи на дружеството, регламентиращи реда и 

начина за приемане на исканията за присъединяване и извършване на процедурите за 
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присъединяване на обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми 

източници, към електроразпределителната мрежа на „ЧЕЗ Разпределение България“ 

АД, заявени за изграждане при условията на чл. 24, т. 1 от ЗЕВИ. 

С писмо изх. № CD-DOC-1840-1/24.02.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е 

предоставило документи (вътрешни актове), регламентиращи реда и начина за приемане 

на исканията за присъединяване и извършване на процедурите за присъединяване на 

обекти за производство на електрическа енергия към електроразпределителната мрежа на 

дружеството, включително такива, заявени за изграждане по реда на чл. 24, т. 1 от ЗЕВИ, 

както следва: 

• „Инструкция за провеждане на технически съвети при проучване условията за 

присъединяване на обекти на клиенти и развитие на електроразпределителната мрежа на 

„ЧЕЗ Разпределение България“ АД“ (Инструкцията); 

• „Процедури за присъединяване на обекти на производители към 

електроразпределителната мрежа на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД“ (Процедурата). 

Целта на Инструкцията е дефиниране на отделните дейности, отговорности и 

срокове при провеждане на технически съвети в електроразпределителното дружество при 

присъединяване на обекти на клиенти към електроразпределителната мрежа, както и в 

случаите на развитие, реконструкция на мрежата, собственост на „ЧЕЗ Разпределение 

България“ АД. С нея се уреждат устройството, задачите, дейността, правата и 

отговорностите на техническите съвети (ТС) в „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за 

разглеждане, оценяване и приемане на проучвателни, проектни и други разработки в 

областта на развитие на електроразпределителната мрежа. 

С Процедурата се дефинират отделните дейности, отговорности и срокове при 

издаване на становища за условията за присъединяване, сключване на предварителни 

договори за присъединяване, съгласуване на скици, визи и работни проекти, предоставяне 

на технически изходни данни от картотека, сключване на договори за присъединяване, 

сключване на договори за възлагане на изместване на съоръжения при присъединяване на 

производители към електроразпределителната мрежа на „ЧЕЗ Разпределение България“ 

АД. Процедурата има задължителна сила за всички служители на дружеството и е 

структурирана в следните основни етапи при присъединяване към 

електроразпределителната мрежа: 

1. Ред за предварително проучване възможностите за присъединяване към 

електроразпределителната мрежа; 

2. Ред за издаване на становище за условията на присъединяване на обект на 

производител към електроразпределителната мрежа за обекти ИЗВЪН ТЕЗИ, УРЕДЕНИ 

ПО ЗЕВИ; 

3. Ред за издаване на становище за условията на присъединяване на обект на 

производител към електроразпределителната мрежа за обекти за производство на 

електрическа енергия от ВЕИ по чл. 23 от ЗЕВИ; 

4. Ред за издаване на становище за условията на присъединяване на обект на 

производител към електроразпределителната мрежа за обекти за производство на 

електрическа енергия от ВЕИ по чл. 24, т. 2, 3 и 4 и чл. 25 от ЗЕВИ; 

5. Ред за издаване на становище за условията на присъединяване на обект на 

производител към електроразпределителната мрежа за обекти за производство на 

електрическа енергия от ВЕИ по чл. 24, т. 1 от ЗЕВИ; 

6. Ред за съгласуване на становище за условията на присъединяване на обект на 

производител към електроразпределителната мрежа с ЕСО; 

7. Ред за съгласуване на скици, визи, работни проекти, предоставяне на технически 

данни от картотека при присъединяване на производители; 

8. Ред за сключване на предварителен договор за присъединяване на обект на 

производител към електроразпределителната мрежа извън тези, уредени по ЗЕВИ; 

9. Ред за сключване на предварителен договор за присъединяване на обект на 

производител към електроразпределителната мрежа за обекти за производство на 
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електрическа енергия от ВЕИ по чл. 24, т. 2, 3 и 4 и чл. 25 от ЗЕВИ; 

10. Процедура за сключване на договор за присъединяване на обект на 

производител към електроразпределителната мрежа извън тези, уредени по ЗЕВИ; 

11. Процедура за сключване на договор за присъединяване на обект на 

производител към електроразпределителната мрежа за обекти за производство на 

електрическа енергия от ВЕИ по чл. 23, чл. 24, т. 2, 3 и 4 и чл. 25 от ЗЕВИ; 

12. Процедура за сключване на договор за присъединяване на обект на 

производител към електроразпределителната мрежа за обекти за производство на 

електрическа енергия от ВЕИ по чл. 24, т. 1 от ЗЕВИ; 

13. Общи разпоредби; 

14. Процедура за приемане на нови съоръжения преди издаване на констативен акт 

за установяване годността за приемане на строежи („Акт 15“), които се изграждат по реда 

на чл. 116, ал. 4 от ЗЕ и чл. 62, ал. 5 от Наредба № 6; 

15. Процедура за поставяне под напрежение на нови съоръжения и за 72-часови 

проби по реда на Наредба № 6; 

16. Заключителни разпоредби. 

Във връзка с гореизложеното се констатира, че електроразпределителното 

дружество разполага с утвърдени и валидни процеси и документи, регламентиращи 

реда и начина за приемане на исканията за присъединяване и извършване на 

процедурите за присъединяване на обекти за производство на електрическа енергия 

от възобновяеми източници, към електроразпределителната мрежа на „ЧЕЗ 

Разпределение България“ АД, заявени за изграждане при условията на чл. 24, т. 1 от 

ЗЕВИ. 

2. Информация, отразена в Таблица 1 „Присъединяване на обекти на 

производители към електроразпределителната мрежа“: 

С писмо изх. № CD-DOC-1840-(4)/25.03.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД 

е предоставило попълнена „Таблица 1-Присъединяване на обекти на производители към 

електроразпределителната мрежа 2019“ и „Таблица 1-Присъединяване на обекти на 

производители  към електроразпределителната мрежа 2020 г.“ с отразени стартирани 

процедури за присъединяване на ВЕИ по чл. 24, т. 1 от ЗЕВИ, за периода от 01.01.2019 г. 

до 31.12.2020 г. 

При анализ на предоставените данни и информация в Таблица 1 се установи, че за 

периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2020 г. в електроразпределителното дружество са 

подадени 1 241 бр. искания за проучване за присъединяване на обекти на производители 

към електроразпределителната мрежа, от които 196 бр. са за 2019 г., а останалите 1 045 бр. 

са постъпили през 2020 г. От тях за: 

- 399 бр. (32,15%) са предоставени данни за поставяне под напрежение на 

съоръженията на централата (134 бр. за 2019 г. и 265 бр. за 2020 г.); 

- 22 бр. (1,77%) подадени искания за присъединяване на обекти на производители 

към електроразпределителната мрежа „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е предоставило 

данни, че процедурата е прекратена (16 бр. за 2019 г. и 6 бр. за 2020 г.); 

- 820 бр. (66,08%) подадени искания са на различни етапи от процедурата за 

присъединяване и за същите няма предоставени данни, че същите са приключили или 

прекратени (46 бр. за 2019 г. и 774 бр. за 2020 г.). 

В следващите графики е изобразено процентното съотношение на етапа на 

стартираните за 2019 г. и съответно - 2020 г. процедури: 
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Въз основа на гореизложената информация се констатира, че в периода на 

извършваната проверка „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е поставило под 

напрежение съоръженията на централите за 32,15% от подадените искания за 

проучване.  

От анализ на предоставените данни за посочените 399 бр. процедури за 

присъединяване на обекти на производители към електроразпределителната мрежа се 

констатира, че срокът за поставяне под напрежение на централата е както следва: 

Брой дни 
Брой поставени под 

напрежение на централи 

от 60 до 120 дни (до 4 месеца) 14 

от 120 до 180 дни (4 ÷ 6 месеца) 100 

от 180 до 240 дни (6 ÷ 8 месеца) 116 

от 240 до 300 дни (8 ÷ 10 месеца) 96 

от 300 до 360 дни (10 ÷ 12 месеца) 32 

68%

8%

24%

Стартирани през 2019 г. процедури

Поставени под напрежение 
централи- 134 бр.

Прекратени процедури - 16 бр.

Незавършени процедури - 46 бр.

25%

1%

74%

Стартирани през 2020 г. процедури

Поставени под напрежение 
централи- 265 бр.

Прекратени процедури - 6 бр.

Незавършени процедури - 774 бр.
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от 360 до 420 дни (12 ÷ 14 месеца) 21 

от 420 до 480 дни (14 ÷ 16 месеца) 12 

от 480 до 540 дни (16 ÷ 18 месеца) 6 

от 540 до 600 дни (18 ÷ 20 месеца) 2 

 

От таблицата е видно, че най-голям е броят на поставените под напрежение 

централи в периода от 6 до 8 месеца от датата на подаване на искането за 

присъединяване на обекти на производители към електроразпределителната мрежа, 

а именно - 116 бр. (29,07%). В долната графика предоставената по-горе информация е 

синтезирана в по-обобщен вид по отношение на срока: 

 
 

Видно от графиката за 61% от поставените под напрежение централи 

необходимото време е било от 6 месеца до една година. 

От анализ на предоставените данни за прекратените 22 бр. процедури за 

присъединяване на обекти на производители към електроразпределителната мрежа се 

констатира, че за 16 бр. от тях „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е посочило, че е 

налице „отказ от услугата“, а за останалите 6 бр. – причината за прекратяването на 

процедурата е „липса на сграда“. В следващата графика е изобразено процентното 

отношение на прекратените процедури: 

 
 

От анализ на предоставените данни за различните етапи от процедурата за 

присъединяване за останалите 820 бр. подадени искания се констатира, че: 

 

 

29%

61%

10%

до 6 месеца - 114 бр.

от 6 месеца до 1 година -
244 бр.

от 1  година до 2 години -
41 бр.

19%

81%

Отказ от услуга - 16 
бр.

Липсва сграда - 6 бр.
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Етап на присъединяване на централата 
Брой 

процедури 

Становище или отказ за условията на присъединяване 415 

Неиздадено становище поради необходимост от допълване на документи 5 

Писмо за съгласуване до ЕСО, съгласно чл. 53 от Наредба № 6 1 

Искане от клиента за сключване на договор за присъединяване 7 

Предложение от ЕРД на Проект на договор за присъединяване съгл. чл. 92, 

ал. 2 от Наредба № 6 
43 

Договор за присъединяване 1 

Договор за достъп по ОУ 314 

Поставяне под напрежение на съоръженията за присъединяване 34 

 

На база изложената информация се констатира, че: 

- за 314 бр. (38,29%) от незавършените процедури за присъединяване на обекти 

на производители към електроразпределителната мрежа, електроразпределителното 

дружество е предоставило данни, че същите са на етап „Договор за достъп по ОУ“, като 

303 бр. от тях са стартирани през 2020 г.; 

- от посочените 415 бр. на етап „Становище или отказ за условията на 

присъединяване“, 383 бр. са стартирани през 2020 г. 

3. Констатации от проверка на представените с писмо вх. № Е-13-62-

59/26.07.2021 г. досиета на обекти по процедури за присъединяване на 11 бр. заявители. 

В хода на проверката са представени досиета на заявители, съдържащи 

информация, както следва: 

1. „БИО ЛАЙКА“ ЕООД 

1.1 Подадено е Заявление № 1203485034/21.11.2019 г. за проучване условията за 

присъединяване на ФЕЦ 30 kW, предвидена за изграждане в гр. Кула, ул. „Хаджи 

Димитър“ № 16, УПИ –VIII-755, кв. 68, при условията на чл. 24, т. 1 от ЗЕВИ.  

Към заявлението са приложени: Пълномощно от 02.07.2019 г.; Нотариален акт № 

41, том III, рег. № 1656, дело № 329 от 2019 г.; Скица № 15-837011-13.09.2019 г.; 

Конструктивно становище. 

„ЧЕЗ Разпределение България“ АД, спазвайки 14-дневния срок по чл. 91, ал. 1 от 

Наредба № 6, е издало Становище с изх. № 1203485034/29.11.2019 г., с условията за 

присъединяване на обект на производител към електроразпределителната мрежа. 

В 6-месечния срок на валидност на становището, съгласно чл. 91, ал. 5 от Наредба 

№ 6, „БИО ЛАЙКА“ ЕООД не е подало искане за договор за присъединяване и 

процедурата е прекратена; 

1.2 Подадено е Заявление № 1203485016/21.11.2019 г. за проучване условията за 

присъединяване на ФЕЦ 30 kW, предвидена за изграждане в гр. Кула, ул. „Хан Крум“ № 

23, УПИ –IV-1494, кв. 115, при условията на чл. 24, т. 1 от ЗЕВИ.  

Към заявлението са приложени: Пълномощно от 02.07.2019 г.; Нотариален акт № 

42, том III, рег. № 1658, дело № 330 от 2019 г.; Скица № 15-836990-13.09.2019 г.; Фактура 

№ 0001890209/21.11.2019 г.; Конструктивно становище. 

„ЧЕЗ Разпределение България“ АД, спазвайки 14-дневния срок по чл. 91, ал. 1 от 

Наредба № 6, е издало Становище с изх. № 1203485016/29.11.2019 г., с условията за 

присъединяване на обект на производител към електроразпределителната мрежа. 

В 6-месечния срок на валидност на становището, съгласно чл. 91, ал. 5 от Наредба 

№ 61 „БИО ЛАЙКА“ ЕООД не е подало искане за договор за присъединяване и 

процедурата е прекратена; 

1.3. Подадено е Заявление № 1203476797/12.11.2019 г. за проучване условията за 

присъединяване на ФЕЦ 30 kW, предвидена за изграждане в с. Бойница, общ. Бойница, 
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обл. Видин в УПИ –VII-623, кв. 78, при условията на чл. 24, т. 1 от ЗЕВИ. 

Към заявлението са приложени: Пълномощно от 02.07.2019 г.; Нотариален акт № 

42, том III, рег. № 1658, дело № 330 от 2019 г.; Скица № 004035/18.07.2019 г.; Фактура № 

0001886896/12.11.2019 г.; Конструктивно становище. 

„ЧЕЗ Разпределение България“ АД, спазвайки 14-дневния срок по чл. 91, ал. 1 от 

Наредба № 6, е издало Становище с изх. № 1203476797/21.11.2019 г., с условията за 

присъединяване на обект на производител към електроразпределителната мрежа. 

В 6-месечния срок на валидност на становището, съгласно чл. 91, ал. 5 от Наредба 

№ 6, „БИО ЛАЙКА“ ЕООД не е подало искане за договор за присъединяване и 

процедурата е прекратена; 

1.4. Подадено е Заявление № 1203476821/12.11.2019 г. за проучване условията за 

присъединяване на ФЕЦ 30 kW, предвидена за изграждане в с. Бойница, общ. Бойница, 

обл. Видин в УПИ –VIII-138, кв. 17, при условията на чл. 24, т. 1 от ЗЕВИ. 

Към заявлението са приложени: Пълномощно от 02.07.2019 г.; Нотариален акт № 

147, том II, рег. № 1228, дело № 246 от 2019 г.; Скица № 004032/15.07.2019 г.; Фактура № 

0001886900/12.11.2019 г.; Конструктивно становище. 

„ЧЕЗ Разпределение България“ АД, спазвайки 14-дневния срок по чл. 91, ал. 1 от 

Наредба № 6, е издало Становище с изх. № 1203476821/21.11.2019 г., с условията за 

присъединяване на обект на производител към електроразпределителната мрежа. 

В 6-месечния срок на валидност на становището, съгласно чл. 91, ал. 5 от Наредба 

№ 6, „БИО ЛАЙКА“ ЕООД не е подало искане за договор за присъединяване и 

процедурата е прекратена. 

2. ВИОЛЕТА ГЕОРГИЕВА ЦАНКОВА 

2.1. Подадено е Заявление № 1203480487/15.11.2019 г. за проучване условията за 

присъединяване на ФЕЦ 30 kW, предвидена за изграждане в с. Бойница, общ. Бойница, 

обл. Видин в УПИ –IV-807, кв. 101, ул. „Връшка чука“ № 3, при условията на чл. 24, т. 1 от 

ЗЕВИ. 

Към заявлението са приложени: Пълномощно от 27.09.2019 г.; Нотариален акт № 

29, том I, дело № 69 от 1969 г.; Скица № 004809/16.08.2019 г.; Фактура № 

0001888246/15.11.2019 г.; Удостоверение с изх. № ТУ-31-1640/19.08.2019 г.; 

Конструктивно становище. 

„ЧЕЗ Разпределение България“ АД, спазвайки 14-дневния срок по чл. 91, ал. 1 от 

Наредба № 6, е издало Становище с изх. № 1203480487/21.11.2019 г., с условията за 

присъединяване на обект на производител към електроразпределителната мрежа. 

В 6-месечния срок на валидност на становището, съгласно чл. 91, ал. 5 от Наредба 

№ 6, г-жа Виолета Георгиева Цанкова не е подала искане за договор за присъединяване и 

процедурата е прекратена; 

2.2. Подадено е Заявление № 1203493391/29.11.2019 г. за проучване условията за 

присъединяване на ФЕЦ 30 kW, предвидена за изграждане в с. Бойница, общ. Бойница, 

обл. Видин в УПИ III-800, кв. 99, при условията на чл. 24, т. 1 от ЗЕВИ. 

Към заявлението са приложени: Пълномощно от 27.09.2019 г.; Нотариален акт № 

10, том IV, рег. 2311, нот. дело № 489 от 2019 г.; Скица № 25-585/1985г.; Фактура № 

0001893178/29.11.2019 г.; Удостоверение с изх. № ТУ-31-1640/19.08.2019 г.; 

Конструктивно становище. 

„ЧЕЗ Разпределение България“ АД, спазвайки 14-дневния срок по чл. 91, ал. 1 от 

Наредба № 6, е издало Становище с изх. № 1203493391/05.12.2019 г., с условията за 

присъединяване на обект на производител към електроразпределителната мрежа. 

В 6-месечния срок на валидност на становището, съгласно чл. 91, ал. 5 от Наредба 

№ 6, г-жа Виолета Георгиева Цанкова не е подала искане за договор за присъединяване и 

процедурата е прекратена. 

3. МАРГАРИТА ЦАНКОВА KРУЛЕВА 

Подадено е Заявление № 1203489678/26.11.2019 г. за проучване условията за 

присъединяване на ФЕЦ 30 kW, предвидена за изграждане в с. Бойница, общ. Бойница, 
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обл. Видин в УПИ II-330, кв. 51, при условията на чл. 24, т. 1 от ЗЕВИ. 

Към заявлението са приложени: Пълномощно от 01.08.2019 г.; Нотариален акт № 

12, том I, дело № 28 от 1962 г.; Скица № 004178/19.11.2019 г.; Фактура № 

0001891608/26.11.2019 г.; Удостоверение с изх. № ТУ-31-1640/19.08.2019 г.; 

Конструктивно становище. 

„ЧЕЗ Разпределение България“ АД, спазвайки 14-дневния срок по чл. 91, ал. 1 от 

Наредба № 6, е издало Становище с изх. № 1203489678/29.11.2019 г., с условията за 

присъединяване на обект на производител към електроразпределителната мрежа. 

В 6-месечния срок на валидност на становището, съгласно чл. 91, ал. 5 от Наредба 

№ 6, г-жа Маргарита Цанкова Kрулева не е подала искане за договор за присъединяване и 

процедурата е прекратена. 

4. ПЛАМЕН ЙОТОВ ИЛИЕВ 

Подадено е Заявление № 1203495372/02.12.2019 г. за проучване условията за 

присъединяване на ФЕЦ 30 kW, предвидена за изграждане в с. Бойница, общ. Бойница, 

обл. Видин в УПИ I-499, кв. 60, при условията на чл. 24, т. 1 от ЗЕВИ. 

Към заявлението са приложени: Пълномощно от 01.08.2019 г.; Нотариален акт № 

118, том I, рег. № 383, нот. дело № 76 от 2010 г.; Скица № 004195/02.12.11.2019 г.; Фактура 

№ 0001891608/26.11.2019 г.; Удостоверение с изх. № АО-12/2220 от 02.12.2019 г.; 

Конструктивно становище. 

„ЧЕЗ Разпределение България“ АД, спазвайки 14-дневния срок по чл. 91, ал. 1 от 

Наредба № 6, е издало Становище с изх. № 1203495372/05.12.2019 г., с условията за 

присъединяване на обект на производител към електроразпределителната мрежа. 

В 6-месечния срок на валидност на становището, съгласно чл. 91, ал. 5 от Наредба 

№ 6, г-н Пламен Йотов Илиев не е подал искане за договор за присъединяване и 

процедурата е прекратена. 

5. ЗЛАТКА НЕДЕЛКОВА МАРКОВА 

Подадено е Заявление № 1203495317/02.12.2019 г. за проучване условията за 

присъединяване на ФЕЦ 30 kW, предвидена за изграждане в с. Бойница, общ. Бойница, 

обл. Видин в УПИ III-182, кв. 28, при условията на чл. 24, т. 1 от ЗЕВИ. 

Към заявлението са приложени: Пълномощно от 02.12.2019 г.; Нотариален акт № 6, 

том I, рег. 110/57 г., нот. дело № 44 от 1957 г.; Скица № 25585/1985 г.; Фактура № 

00018913867/02.12.2019 г.; Конструктивно становище. 

„ЧЕЗ Разпределение България“ АД, спазвайки 14-дневния срок по чл. 91, ал. 1 от 

Наредба № 6, е издало Становище с изх. № 1203495317/05.12.2019 г., с условията за 

присъединяване на обект на производител към електроразпределителната мрежа. 

В 6-месечния срок на валидност на становището, съгласно чл. 91, ал. 5 от Наредба 

№ 6, г-жа Златка Неделкова Маркова не е подала искане за договор за присъединяване и 

процедурата е прекратена. 

6. МАРКО НИНОВ ЦЕНКОВ 

Подадено е Заявление № 1203502218/09.02.2019 г. за проучване условията за 

присъединяване на ФЕЦ 30 kW, предвидена за изграждане в с. Бойница, общ. Бойница, 

обл. Видин в УПИ V-330, кв. 58, при условията на чл. 24, т. 1 от ЗЕВИ. 

Към заявлението са приложени: Пълномощно от 01.08.2019 г.; Нотариален акт № 

14, том I, рег. № 117, нот. дело № 8 от 2006 г.; Скица № 004404/03.12.2020 г.; 

Конструктивно становище. 

„ЧЕЗ Разпределение България“ АД, спазвайки 14-дневния срок по чл. 91, ал. 1 от 

Наредба № 6, е издало Становище с изх. № 1203502218/16.12.2019 г., с условията за 

присъединяване на обект на производител към електроразпределителната мрежа. 

В 6-месечния срок на валидност на становището, съгласно чл. 91, ал. 5 от Наредба 

№ 6, г-н Марко Нинов Ценков не е подал искане за договор за присъединяване и 

процедурата е прекратена. 

7. ВЪЛКО ВЪЛЧЕВ ВЪЛЧЕВ 

Подадено е Заявление № 1203507988/13.12.2019 г. за проучване условията за 
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присъединяване на ФЕЦ 30 kW, предвидена за изграждане в с. Шишенци, общ. Бойница, 

обл. Видин в УПИ VIII-346, кв. 61, при условията на чл. 24, т. 1 от ЗЕВИ. 

Към заявлението са приложени: Фактура № 000189781/13.12.2019 г.; Нотариален 

акт № 181, том IV, рег. № 2674, нот. дело № 5048 от 2013 г.; Скица № 004405/03.12.2020 г.; 

Конструктивно становище. 

„ЧЕЗ Разпределение България“ АД е издало Становище с изх. № 

1203507988/07.01.2020 г., с условията за присъединяване на обект на производител към 

електроразпределителната мрежа. 

В 6-месечния срок на валидност на становището, съгласно чл. 91, ал. 5 от Наредба 

№ 6, г-н Вълко Вълчев Вълчев не е подал искане за договор за присъединяване и 

процедурата е прекратена. 

8. НАЙДЕН ПЕТРОВ ПЕТРОВ 

Подадено е Заявление № 1203486357/22.11.2019 г. за проучване условията за 

присъединяване на ФЕЦ 30 kW, предвидена за изграждане в гр. Земен, общ. Земен, обл. 

Перник в УПИ 10224, при условията на чл. 24, т. 1 от ЗЕВИ. 

Към заявлението са приложени: Фактура № 000189781/13.12.2019 г.; Пълномощно 

от 01.08.2019 г.; Нотариален акт № 181, том IV, рег. № 2674, нот. дело № 5048 от 2013 г.; 

Скица № 004405/03.12.2020 г.; Конструктивно становище. 

„ЧЕЗ Разпределение България“ АД е издало Становище с изх. № 

1203486357/31.12.2019 г., с условията за присъединяване на обект на производител към 

електроразпределителната мрежа. 

Видно от приложения Договор за наем от 18.05.2020 г. г-н Найден Петров Петров е 

отдал имота, в който ще се изгражда централата, под наем на „ИВ ДЕКОР“ ЕООД. 

„ЧЕЗ Разпределение България“ АД посочва, че процедурата по присъединяване не е 

прекратена и същата е продължена от „ИВ ДЕКОР“ ЕООД. Този факт се потвърждава и от 

приложените документи, издадени за обекта, на името на „ИВ ДЕКОР“ ЕООД: 

1. Договор за присъединяване на обект на производител на електроенергия към 

разпределителната мрежа на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД от 04.06.20920 г., 

подписан с „ИВ ДЕКОР“ ЕООД; 

2. Заявление за поставяне под напрежение на съоръжение с вх. № 

1203684525/29.06.20 г., подадено от „ИВ ДЕКОР“ ЕООД. 

9. ВЛАДИМИР ИВАНОВ ВЛАДИМИРОВ 

Подадено е Заявление № 1203216205/15.02.2019 г. за проучване условията за 

присъединяване на ФЕЦ 3,8 kWp, предвидена за изграждане в гр. София, ж. к. „Бояна“, ул. 

„Севастократор Калоян“ № 53, при условията на чл. 24, т. 1.и чл. 26 от ЗЕВИ. 

Към заявлението са приложени: Фактура № 0001767727/15.02.2019 г.; Нотариален 

акт № 124, том XXIX, дело № 4864 от 1987 г.; Скица № 15-134020/15.02.2019 г.; Писмо с 

изх. № 1203216205/20.02.2019 г.; Технически данни на инвертор и фотопанели. 

С писмо изх. № 1203216205/20.02.2019 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е 

уведомило г-н Владимир Иванов Владимиров за необходимостта от удължаване на срока 

за проучване на условията за присъединяване до 29.03.2019 г. 

„ЧЕЗ Разпределение България“ АД е издало Становище с изх. № 

1203216205/20.03.2019 г., с условията за присъединяване на обект на производител към 

електроразпределителната мрежа. 

Видно от приложените копия на документи от досието на обекта, процедурата за 

присъединяване на горната ФЕЦ е продължила по установения ред. 

„ЧЕЗ Разпределение България“ АД е сключило с г-н Владимир Иванов Владимиров 

Договор за присъединяване на обект на производител на електроенергия към 

разпределителната мрежа на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД от 22.10.2019 г. и 

Споразумение № 1 от 02.01.2020 г. към Договора. 

Приложено е Заявление № 1203472328/07.11.2019 г. за констатиране годността за 

приемане на електрическите съоръжения преди издаване на Акт Образец 15 по ЗУТ и 

Заявление за поставяне под напрежение на съоръжение с вх. № 1203498819/05.12.2019 г. 
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10. ДЕЯН ИВАНОВ ДАВИДКОВ 

Подадено е Заявление № 1203451447/17.10.2019 г. за проучване условията за 

присъединяване на ФЕЦ 3,8 kWp, предвидена за изграждане в гр. Симитли, м. Полето, ПИ 

№ 216044, при условията на чл. 24, т. 1. от ЗЕВИ. 

Към заявлението са приложени: Фактура № 0001877208/17.10.2019 г.; Договор от 

08.10.2015 г. за покупко-продажба на недвижим имот - частна общинска собственост; 

Скица № 448/03.10.2019 г.; Виза № 44/14.10.2019 г. за изработване на проект на ФЕЦ; 

Конструктивно становище. 

С писмо изх. № 1203451447/25.10.2019 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е 

уведомило г-н Деян Иванов Давидков, че заявената за изграждане ФЕЦ не отговаря на 

условията на чл. 24, т. 1. от ЗЕВИ поради обстоятелството, че в посочения имот няма 

присъединена сграда. Не е налице и документ от компетентен орган, удостоверяващ, че 

имотът попада в урбанизирана територия. 

В писмото си „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е информирало г-н Давидков, че 

ако желае да продължи процедурата по присъединяване на ФЕЦ по общия ред на Наредба 

№ 6 (без ползване на преференциални цени по чл. 31 и 32 от ЗЕВИ), е необходимо да 

подаде ново заявление.  

Инвеститорът е информиран, че ако не желае да се продължи процедурата, 

внесената сума за проучване ще му бъде възстановена по посочена банкова сметка.  

11. ЦВЕТОМИРА ИВАНОВА ГЕЧЕВА 

Подадено е Заявление № 1203420228/17.09.2019 г. за проучване условията за 

присъединяване на ФЕЦ 30 kW, предвидена за изграждане в гр. Троян, м. Кръстево, ПИ 

73198.62.64, при условията на чл. 24, т. 1 от ЗЕВИ. 

Към заявлението са приложени: Нотариален акт № 137, том II, рег. № 2988, нот. 

дело № 273 от 2019 г.; Скица № 294/30.10.2019 г.; „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е 

издало Становище с изх. № 1203420228/27.09.2019 г., с условията за присъединяване на 

обект на производител към електроразпределителната мрежа. 

Видно от приложения Договор за наем от 05.02.2019 г. г-жа Цветомира Иванова 

Гечева отдава под наем на „ТРОЯН СЪН ЕНЕРДЖИ“ ЕООД имота, в който е заявена за 

изграждане ФЕЦ. 

След сключения договор за наем на недвижим имот, процедурата по 

присъединяване е продължена от „ТРОЯН СЪН ЕНЕРДЖИ“ ЕООД. 

„ЧЕЗ Разпределение България“ АД разполага с утвърдени и валидни процеси 

и документи, регламентиращи реда и начина за приемане на исканията за 

присъединяване и извършване на процедурите за присъединяване на обекти за 

производство на електрическа енергия от възобновяеми източници към 

електроразпределителната мрежа на дружеството. 

За 32,15% от подадените искания за проучване „ЧЕЗ Разпределение 

България“ АД е завършило процедурите по присъединяване на обекти на 

производители към електроразпределителната мрежа. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 43 от Правилника за дейността на 

Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация 

предлагаме КЕВР да вземе решениe, с което да приеме доклада за резултатите от 

извършената проверка. 

 

Изказвания по т.3.:  

Докладва П. Друмев. Проверката на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е извършена 

във връзка със заповед на председателя на КЕВР. Предметът и периодът на проверката са 

същите като тези за „Електроразпределение Север“ АД. Работната група е констатирала, че 

дружеството разполага с утвърдени документи относно прилагането на процедурите по 

присъединяване. За разглеждания период са подадени 1241 броя искания за проучване. За 

399 броя са представени данни за поставяне под напрежение на съоръженията на 

централата. 22 от процедурите са прекратени. За 820 броя процедурите не са завършили. В 
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доклада е представена разбивка за всичките процедури, както и за времето за което се 

осъществяват. Отново са изискани досиета на прекратени процедури в дружеството. След 

получаването им и извършването на анализ, работната група е констатирала, че причините 

за прекратяване на процедурите в основната си част са поради факта, че инвеститорът не е 

продължил процедурата след издаване на становището или сключването на договора. 

Установено е, че за доста от процедурите, които са изискани като прекратени, всъщност 

процедурата е била продължена от трето лице и обектите са присъединени. Не са открити 

несъответствия в бланките, които дружеството представя. Съставен е констативен 

протокол, който е връчен на упълномощено лице. Не са постъпили обяснения и възражения 

по констативния протокол. Предвид гореизложеното и на основание чл. 43 от Правилника 

за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, 

работната група предлага на КЕВР да вземе решениe, с което да приеме доклада за 

резултатите от извършената проверка. 

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.  

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 43 от Правилника за дейността на 

Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

 1. Приема доклад с вх. № Е-Дк-583 от 11.06.2021 г. относно извънредна проверка 

на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД по изпълнение условията на лицензия за 

извършване на дейността „разпределение на електрическа енергия“, разпоредена със 

Заповед № З-Е-26/11.02.2021 г. на председателя на Комисията за енергийно и водно 

регулиране. 

 

В заседанието по точка трета участват председателят Иван Н. Иванов и членовете 

на Комисията Георги Добрев, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров, 

Георги Златев, Евгения Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова. 

 

Решението е взето с девет гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Георги Добрев - за, 

Ремзи Осман – за, Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за, 

Евгения Харитонова – за, Димитър Кочков - за и Пенка Трендафилова – за), от които 

четири гласа (Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения 

Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката. 

 

По т.4. Комисията разгледа доклад с вх. № Е-Дк-573 от 11.06.2021 г. относно 

откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане от 

лицензионни такси и лихви, дължими от „ЕНЕКОД“ АД. 

 

”ЕНЕКОД” АД е титуляр на Лицензия № Л-457-15 от 15.12.2015 г. за извършване на 

дейността „търговия с електрическа енергия”, с включени в същата права и задължения на 

„координатор на стандартна балансираща група” и „координатор на комбинирана 

балансираща група”. 

Лицензионните такси са определени съгласно Тарифа за таксите, които се събират от 

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката (обн. ДВ, 

бр. 89 от 12.10.2004 г., изм. ДВ. бр. 41 от 22.05.2007 г., изм. ДВ. бр. 10 от 06.02.2009 г., 

изм. ДВ. бр. 90 от 31.10.2014 г., Тарифата). Държавната комисия за енергийно и водно 

регулиране (ДКЕВР), считано от 06.03.2015 г., съгласно Закона за изменение и 

допълнение на Закона за енергетиката (ДВ. бр. 17 от 06.03.2015 г.), e преименувана в 

Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията). 
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Лицензиантите, които имат издадена лицензия при условията на чл. 39, ал. 1 от ЗЕ, 

на основание чл. 3, ал. 2, т. 2 от Тарифата заплащат годишна такса – 2 000 лева плюс 0,055 

на сто от годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност, 

съгласно годишния му финансов отчет за предходната година и отчетната информация по 

видове дейности, съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗЕ.  

Годишната такса се заплаща на две равни вноски, които се превеждат до 31 март и 

до 30 ноември на съответната година (чл. 3, ал. 7 от Тарифата).  

За дата на плащане на дължимата такса се счита денят, в който преведената сума е 

постъпила по сметката на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата). 

За „ЕНЕКОД” АД годишната такса за 2021 г. е изчислена, като е отчетено, че 

дружеството има приходи от лицензионна дейност за предходната година, които са в 

размер на 1 464355,28 лева. Дължимата годишна лицензионна такса за 2021 г. е в размер 

на общо 2 805,40 лева и е получена като към постоянната компонента 2 000 лева е 

прибавена сумата от 805,40 лева /0,055 на сто от годишните приходи на дружеството за 

съответната лицензионна дейност/.  

След представена информация с доклад вх. № Е-Дк-391 от 14.04.2021 г. от дирекция 

„Електроенергетика и топлоенергетика“ за размера на дължимите такси, дирекция „Обща 

администрация“ е извършила начисления и е изготвила справка, приложена към 

настоящия доклад, за дължимите суми “ЕНЕКОД” АД с посочен размер на задълженията 

и датата, от която същите са станали изискуеми.   

Непогасените задължения от “ЕНЕКОД” АД към КЕВР са формирани, както следва: 

Начислена е първа вноска от годишна такса за 2021 г. в размер на 1 402,70 лева, 

дължима към 31.03.2021 г., върху която сума, считано от 01.04.2021 г., се дължи законна 

лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 

2 от Тарифата). 

Към настоящия момент задълженията на “ЕНЕКОД” АД към КЕВР за издадената му 

Лицензия № Л-457-15 от 15.12.2015 г. за извършване на дейността „търговия с 

електрическа енергия”, с включени в същата права и задължения на „координатор на 

стандартна балансираща група” и „координатор на комбинирана балансираща група” не 

са погасени.  

 

Изказвания по т.4.:  

А. Димитрова прочете проекта на решение. 

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.  

 

Съгласно чл. 36 от Счетоводната политика на КЕВР и на основание чл. 24, ал. 1, чл. 

26, ал. 1 и чл. 34, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 166, ал. 2 

от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по отношение 

на „ЕНЕКОД” АД, както следва: 

1.1. Начислена и неплатена главница в размер на 1 402,70 лева (хиляда четиристотин 

и два лева и седемдесет стотинки), представляваща първа вноска от годишна такса за 2021 

г., дължима към 31.03.2021 г.; 

1.2. Върху неплатената главница в размер на 1 402,70 лева, считано от 01.04.2021 г., 

се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка 

на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата). 

2. “ЕНЕКОД” АД да бъде уведомено за откриването на процедурата по т. 1, като му 

бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения и да бъде поканено в 
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същия срок да изпълни задължението си доброволно. 

 

В заседанието по точка четвърта участват председателят Иван Н. Иванов и 

членовете на Комисията Георги Добрев, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко 

Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова. 

 

Решението е взето с девет гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Георги Добрев - за, 

Ремзи Осман – за, Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за, 

Евгения Харитонова – за, Димитър Кочков - за и Пенка Трендафилова – за), от които 

четири гласа (Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения 

Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката. 

 

По т.5. Комисията разгледа доклад с вх. № Е-Дк-575 от 11.06.2021 г. относно 

откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане от 

лицензионни такси и лихви, дължими от „ВИДАХИМ“ АД. 

 

        “ВИДАХИМ” АД е титуляр на Лицензия № Л-116-03 от 27.11.2002 г. за извършване 

на дейността “производство на електрическа и топлинна енергия" за срок от 10 години. С 

Решение № И1-Л-116 от 21.02.2012 г. на ДКЕВР е продължен срока на лицензия № Л-116-

03 от 27.11.2002 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия” с 10 

(десет години), считано от датата на изтичане срока на лицензията, при условията на 

издадените Комплексно разрешително № 56/2005 г. и Комплексно разрешително № 392-

НО/2010 г. 

 Лицензионните такси са определени съгласно Тарифата за таксите, които се събират 

от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката (обн. 

ДВ, бр. 89 от 12.10.2004 г., изм. ДВ. бр. 41 от 22.05.2007 г., изм. ДВ. бр. 10 от 06.02.2009 

г., изм. ДВ. бр. 90 от 31.10.2014 г., Тарифата). Съгласно Закона за изменение и допълнение 

на Закона за енергетиката (ДВ бр. 17 от 06.03.2015 г.), считано от 06.03.2015 г. 

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране е преименувана в Комисия за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията). 

 Лицензиантите, които имат издадена лицензия при условията на чл. 39, ал. 1 от ЗЕ, 

на основание чл. 3, ал. 2, т. 2 от Тарифата заплащат годишна такса – 2 000 лева плюс 0,055 

на сто от годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност, 

съгласно годишния му финансов отчет за предходната година и отчетната информация по 

видове дейности, съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗЕ.  

Годишната такса се заплаща на две равни вноски, които се превеждат до 31 март и до 

30 ноември на съответната година (чл. 3, ал. 7 от Тарифата).  

За дата на плащане на дължимата такса се счита денят, в който преведената сума е 

постъпила по сметката на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата). 

За “ВИДАХИМ“ АД годишната такса за 2020 г. е изчислена, като е отчетено, че 

дружеството няма приходи от лицензионна дейност за предходната година и представлява 

постоянната компонента от 2 000 лева. 

За “ВИДАХИМ“ АД годишната такса за 2021 г. е изчислена, като е отчетено, че 

дружеството няма приходи от лицензионна дейност за предходната година и представлява 

постоянната компонента от 2 000 лева. 

 След представена информация с доклади вх. № Е-Дк-266 от 25.03.2020 г. и вх. № Е-

Дк-331 от 25.03.2021 г. от дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“ за размера на 

дължимите такси, дирекция „Обща администрация“ е извършила начисления и е 

изготвила справка, приложена към настоящия доклад, за дължимите суми от 

“ВИДАХИМ“ АД с посочен размер на задълженията и датата, от която същите са станали 

изискуеми. 

Непогасените от “ВИДАХИМ“ АД задължения към КЕВР са формирани, както 

следва: 
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Към 30.11.2019 г. дружеството е с надвнесена лихва за просрочие в размер на 7,78 

лева. 

Начислена е първа вноска от годишна такса за 2020 г. в размер на 1 000,00 лева, 

дължима към 31.03.2020 г. 

На 16.11.2020 г. по банковата сметка на КЕВР е постъпило плащане от дружеството в 

размер на 2 000,00 лева. В резултат на това плащане върху неплатената в срок главница от 

1 000,00 лева е начислена лихва за просрочие в размер на 63,89 лева. 

Начислена е втора вноска от годишна такса за 2020 г. в размер на 1 000,00 лева, 

дължима към 30.11.2020 г. 

Начислена е първа вноска от годишна такса за 2021 г. в размер на 1 000,00 лева, 

дължима към 31.03.2021 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на 

16,94 лева, за периода от 01.04.2021 г. до 31.05.2021 г.  

Общото задължение на “ВИДАХИМ” АД към 31.05.2021 г. представлява начислена и 

неплатена главница в размер на 1 000,00 лева и лихви за просрочие в размер на общо 73,05 

лева. Върху неплатената главница в размер на 1 000,00 лева, считано от 01.06.2021 г., се 

дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на 

КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата). 

 Задълженията на “ВИДАХИМ“ АД към КЕВР за издадената му Лицензия № Л-116-

03 от 27.11.2002 г. за извършване на дейността “производство на електрическа и топлинна 

енергия" не са заплатени към настоящия момент.  

 

Изказвания по т.5.:  

А. Димитрова прочете проекта на решение. 

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.  

 

Съгласно чл. 36 от Счетоводната политика на КЕВР и на основание чл. 24, ал. 1, чл. 

26, ал. 1 и чл. 34, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 166, ал. 2 

от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по отношение 

на „ВИДАХИМ“ АД, както следва: 

1.1. Начислена и неплатена главница в размер на 1 000,00 (хиляди) лева, 

представляваща първа вноска от годишна такса за 2021 г. 

1.2. Начислени и неплатени лихви за просрочие в размер на 73,05 лева (седемдесет и 

три лева и пет стотинки), представляващи: 

➢ Остатък от 56,11 лева, формиран като от 63,89 лева (начислени за периода от 

01.04.2020 г. до 16.11.2020 г. върху неплатена първа вноска от годишна такса за 2020 г. в 

размер на 1 000,00 лева) са извадени надвнесените 7,78 лева; 

➢ 16,94 лева, начислени върху неплатена първа вноска от годишна такса за 2021 г. 

в размер на 1 000,00 лева, за периода от 01.04.2021 г. до 31.05.2021 г. 

1.3. Върху неплатената главница в размер на 1 000,00 лева, считано от 01.06.2021 г., 

се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка 

на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата). 

2. „ВИДАХИМ“ АД да бъде уведомено за откриването на процедурата по т. 1, като му 

бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения и да бъде поканено в 

същия срок да изпълни задължението си доброволно. 

 

В заседанието по точка пета участват председателят Иван Н. Иванов и членовете 

на Комисията Георги Добрев, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров, 
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Георги Златев, Евгения Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова. 

 

Решението е взето с девет гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Георги Добрев - за, 

Ремзи Осман – за, Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за, 

Евгения Харитонова – за, Димитър Кочков - за и Пенка Трендафилова – за), от които 

четири гласа (Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения 

Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката. 

 

По т.6. Комисията разгледа доклад с вх. № В-Дк-211 от 11.06.2021 г. относно 

откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане от такса „В 

и К регулиране“ и лихви за просрочие, дължими от „В И К - БАТАК“ ЕООД. 

 

Към настоящия момент В и К операторът - “В И К - БАТАК” ЕООД, не е заплатил на 

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) годишни такси „В и К регулиране” за 

2021 г. в размер на 475,46 лева и лихви за просрочие в размер на 8,99 лева. Върху 

неплатената главница в размер на 475,46 лева, считано от 01.06.2021 г., се дължи законна 

лихва за забава до датата на постъпване на сумите по банковата сметка на КЕВР.  

Таксите са определени съгласно Тарифата за таксите, които се събират от 

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за регулиране на 

водоснабдителните и канализационните услуги (обн., ДВ, бр. 23 от 17.03.2006 г., попр. 

ДВ. бр. 26 от 28.03.2006 г., Тарифата). Държавната комисия за енергийно и водно 

регулиране (ДКЕВР), считано от 06.03.2015 г., съгласно Закона за изменение и 

допълнение на Закона за енергетиката (ДВ. бр. 17 от 06.03.2015 г.), е преименувана в 

Комисия за енергийно и водно регулиране. 

В и К операторите заплащат годишна такса „В и К регулиране”, която се състои от 

постоянна и променлива част.  

Съгласно чл. 1, т. 1 от Тарифата постоянната част е в размер на: а) 500 лв. – за В и К 

оператор с приходи от В и К услуги през предходната година до 500 000 лв.; б) 2000 лв. – 

за В и К оператор с приходи от В и К услуги през предходната година над 500 000 лв. За 

“В И К - БАТАК” ЕООД постоянната част за 2021 г. е в размер на 500 лв. като В и К 

оператор с приходи от В и К услуги през предходната година в размер на 193 122 лева. 

Съгласно чл. 1, т. 2 от Тарифата променливата част от такса „В и К регулиране” е в 

размер 0,005 лв./куб.м фактурирано количество питейна вода за предходната година, като 

същата се заплаща на три равни вноски, които се превеждат до 25 март, до 25 юли и до 25 

ноември за съответната година. За “В И К - БАТАК” ЕООД променливата част за 2021 г. е 

в размер на 1 426,40 лв. (0,005 лв./куб.м за 285 279 куб.м. фактурирано количество 

питейна вода за предходната 2020 г.). 

Дължимите такси се считат внесени от датата, на която са постъпили по сметката на 

КЕВР (чл. 4, ал. 1 от Тарифата). 

След представена информация с доклад вх. № О-Дк-72 от 17.02.2021 г. от Главна 

дирекция „Водоснабдителни и канализационни услуги” с размера на дължимите такси, 

дирекция “Обща администрация“ е извършила начисления и е изготвила справка, 

приложена към настоящия доклад, за дължимите суми от “В И К - БАТАК” ЕООД, с 

посочен размер на отделните вноски и датите, от които вземанията са станали изискуеми. 

Съгласно чл. 61 и във връзка с чл. 18а от Админстративнопроцесуалния кодекс 

(АПК) “В И К - БАТАК” ЕООД е уведомен за дължимите суми по електронна поща на 

22.03.2021 г., на 21.04.2021 г. и на 31.05.2021 г., но до настоящия момент дружеството не е 

погасило своите задължения. 

Непогасените от “В И К - БАТАК” ЕООД задължения към КЕВР са формирани, 

както следва: 

Начислена е постоянна част от такса „В и К регулиране“ за 2021 г. в размер на 500,00 

лева, дължима към 25.01.2021 г. 

На 26.01.2021 г. по банковата сметка на КЕВР е постъпило плащане от “В И К - 
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БАТАК” ЕООД в размер на 500,00 лева, погасяващо постоянна част за 2021 г. В резултат 

на това плащане, върху неплатената в срок главница от 500 лв. е начислена лихва за 

просрочие в размер на 0,14 лева за периода от 26.01.2021 г. до 26.01.2021 г.  

Начислена е първа променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2021 г. в размер 

на 475,46 лева, дължима към 25.03.2021 г., върху която сума е начислена лихва за 

просрочие в размер на 8,85 лева за периода от 26.03.2021 г. до 31.05.2021 г.  

Общото задължение на “В И К - БАТАК” ЕООД към 31.05.2021 г. представлява 

главница в размер на 475,46 лева и лихви за просрочие в размер на 8,99 лева. Върху 

неплатената главница от 475,46 лева, считано от 01.06.2021 г. се дължи законна лихва за 

забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 4, ал. 1 от 

Тарифата). 

Към настоящия момент задълженията на “В И К - БАТАК” ЕООД към КЕВР не са 

заплатени. 

 

Изказвания по т.6.:  

А. Димитрова прочете проекта на решение. 

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.  

 

Съгласно чл. 36 от Счетоводната политика на КЕВР и на основание чл. 24, ал. 1, чл. 

26, ал. 1 и чл. 34, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 166, ал. 2 

от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

 1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по 

отношение на “В И К - БАТАК” ЕООД, а именно: 

1.1. Начислена и неплатена главница в размер на 475,46 лева (четиристотин 

седемдесет и пет лева и четиридесет и шест стотинки), представляващи първа променлива 

част от такса „В и К регулиране“ за 2021 г. 

1.2. Начислени и неплатени лихви за просрочие в размер на 8,99 лева (осем лева и 

деветдесет и девет стотинки), представляващи: 

➢ 0,14 лева, върху главница от 500,00 лева (постоянна част за 2021 г.), за периода от 

26.01.2021 г. до 26.01.2021 г.; 

➢ 8,85 лева, върху главница от 475,46 лева (първа променлива част за 2021 г.), за 

периода от 26.03.2021 г. до 31.05.2021 г. 

1.3. Върху неплатената главница в размер на 475,46 лева, считано от 01.06.2021 г., се 

дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумите по сметката на КЕВР, 

съгласно чл. 4, ал. 1 от Тарифата. 

2. “В И К - БАТАК” ЕООД да бъде уведомено за откриването на процедурата по т. 1, 

като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения и да бъде поканено 

в същия срок да изпълни задължението си доброволно.  

 

В заседанието по точка шеста участват председателят Иван Н. Иванов и членовете 

на Комисията Георги Добрев, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров, 

Георги Златев, Евгения Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова. 

 

Решението е взето с девет гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Георги Добрев - за, 

Ремзи Осман – за, Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за, 

Евгения Харитонова – за, Димитър Кочков - за и Пенка Трендафилова - за), от които два 

гласа (Димитър Кочков и Пенка Трендафилова) на членове на Комисията със стаж във В 

и К сектора.  
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По т.7. Комисията разгледа доклад с вх. № В-Дк-212 от 11.06.2021 г. относно 

откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане от такса „В 

и К регулиране“ и лихви за просрочие, дължими от „УВЕКС“ ЕООД. 

 

Към настоящия момент В и К операторът - “УВЕКС” ЕООД, не е заплатил на 

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) годишни такси „В и К регулиране” за 

2021 г. в размер на 3 392,67 лева и лихви за просрочие в размер на 105,47 лева. Върху 

неплатената главница в размер на 3 392,67 лева, считано от 01.06.2021 г., се дължи 

законна лихва за забава до датата на постъпване на сумите по банковата сметка на КЕВР.  

Таксите са определени съгласно Тарифата за таксите, които се събират от 

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за регулиране на 

водоснабдителните и канализационните услуги (обн., ДВ, бр. 23 от 17.03.2006 г., попр. 

ДВ. бр. 26 от 28.03.2006 г., Тарифата). Държавната комисия за енергийно и водно 

регулиране (ДКЕВР), считано от 06.03.2015 г., съгласно Закона за изменение и 

допълнение на Закона за енергетиката (ДВ. бр. 17 от 06.03.2015 г.), е преименувана в 

Комисия за енергийно и водно регулиране. 

В и К операторите заплащат годишна такса „В и К регулиране”, която се състои от 

постоянна и променлива част.  

Съгласно чл. 1, т. 1 от Тарифата постоянната част е в размер на: а) 500 лв. – за В и К 

оператор с приходи от В и К услуги през предходната година до 500 000 лв.; б) 2000 лв. – 

за В и К оператор с приходи от В и К услуги през предходната година над 500 000 лв. За 

“УВЕКС” ЕООД постоянната част за 2021 г. е в размер на 2 000 лв. като В и К оператор с 

приходи от В и К услуги през предходната година в размер на 1 781 082 лева. 

Съгласно чл. 1, т. 2 от Тарифата променливата част от такса „В и К регулиране” е в 

размер 0,005 лв./куб.м фактурирано количество питейна вода за предходната година, като 

същата се заплаща на три равни вноски, които се превеждат до 25 март, до 25 юли и до 25 

ноември за съответната година. За “УВЕКС” ЕООД променливата част за 2021 г. е в 

размер на 11 677,99 лв. (0,005 лв./куб.м за 2 335 597 куб.м. фактурирано количество 

питейна вода за предходната 2020 г.). 

Дължимите такси се считат внесени от датата, на която са постъпили по сметката на 

КЕВР (чл. 4, ал. 1 от Тарифата). 

След представена информация с доклад вх. № О-Дк-72 от 17.02.2021 г. от Главна 

дирекция „Водоснабдителни и канализационни услуги” с размера на дължимите такси, 

дирекция “Обща администрация“ е извършила начисления и е изготвила справка, 

приложена към настоящия доклад, за дължимите суми от “УВЕКС” ЕООД, с посочен 

размер на отделните вноски и датите, от които вземанията са станали изискуеми. 

Непогасените от “УВЕКС” ЕООД задължения към КЕВР са формирани, както 

следва: 

Начислена е постоянна част от такса „В и К регулиране“ за 2021 г. в размер на 

2 000,00 лева, дължима към 25.01.2021 г.,  

На 24.02.2021 г. по банковата сметка на КЕВР е постъпило плащане от дружеството 

в размер на 1 000,00 лева. В резултат на това плащане, върху неплатената в срок главница 

от 2 000,00 лева е начислена лихва за просрочие в размер на 16,67 лева за периода от 

26.01.2021 г. до 24.02.2021 г. 

Общото задължение на „УВЕКС“ ЕООД към 24.02.2021 г. представлява главница в 

размер на 1 000,00 лева и лихви за просрочие в размер на 16,67 лева.  

Начислена е първа променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2021 г. в размер 

на 3 892,67 лева, дължима към 25.03.2021 г. 

На 20.04.2021 г. по банковата сметка на КЕВР е постъпило плащане от дружеството 

в размер на 1 000,00 лева. В резултат на това плащане са начислени следните лихви за 

просрочие: 

➢ 15,28 лева, върху остатък неплатена главница от 1 000,00 лева, за периода от 
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25.02.2021 г. до 20.04.2021 г.; 

➢ 28,11 лева, върху неплатена първа вноска променлива част в размер на 

3 892,67 лева, за периода от 26.03.2021 г. до 20.04.2021 г. 

Общото задължение на „УВЕКС“ ЕООД към 20.04.2021 г. представлява главница в 

размер на 3 892,67 лева и лихви за просрочие в размер на 60,06 лева.  

На 01.06.2021 г. по банковата сметка на КЕВР е постъпило плащане от дружеството 

в размер на 500,00 лева. В резултат на това плащане, върху неплатената в срок главница от 

3 892,67 лева е начислена лихва за просрочие в размер на 45,41 лева за периода от 

21.04.2021 г. до 01.06.2021 г. 

Общото задължение на „УВЕКС“ ЕООД към 01.06.2021 г. представлява остатък 

главница в размер на 3 392,67 лева и лихви за просрочие в размер на 105,47 лева. Върху 

неплатената остатък главница от 3 392,67 лева, считано от 02.06.2021 г. се дължи законна 

лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 4, ал. 

1 от Тарифата). 

Към настоящия момент задълженията на “УВЕКС” ЕООД към КЕВР не са 

заплатени. 

 

Изказвания по т.7.:  

А. Димитрова прочете проекта на решение. 

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.  

 

Съгласно чл. 36 от Счетоводната политика на КЕВР и на основание чл. 24, ал. 1, чл. 

26, ал. 1 и чл. 34, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 166, ал. 2 

от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

 1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по 

отношение на “УВЕКС” ЕООД, а именно: 

1.1. Начислена и неплатена главница в размер на 3 392,67 лева (три хиляди триста 

деветдесет и два лева и шестдесет и седем стотинки), представляващи остатък от първа 

променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2021 г. 

1.2. Начислена и неплатена лихва в размер на общо 105,47 лева (сто и пет лева и 

четиридесет и седем стотинки), представляващи: 

➢ 16,67 лева, за периода от 26.01.2020 г. до 24.02.2021 г., върху главница от 2 000,00 

лева (постоянна част за 2021 г.);  

➢ 15,28 лева, за периода от 25.02.2021 г. до 20.04.2021 г., върху главница от 1 000,00 

лева (остатък от постоянна част з 2021 г.); 

➢ 28,11 лева, за периода от 26.03.2021 г. до 20.04.2021 г. върху главница от 3 892,67 

лева (първа променлива част за 2021 г.); 

➢ 45,41 лева, за периода от 21.04.2021 г. до 01.06.2021 г. върху главница от 3 892,67 

лева (първа променлива част за 2021 г.). 

1.3. Върху неплатената остатък главница в размер на 3 392,67 лева, считано от 

01.06.2021 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумите по 

сметката на КЕВР, съгласно чл. 4, ал. 1 от Тарифата. 

2. “УВЕКС” ЕООД да бъде уведомено за откриването на процедурата по т. 1, като му 

бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения и да бъде поканено в 

същия срок да изпълни задължението си доброволно.  

 

В заседанието по точка седма участват председателят Иван Н. Иванов и членовете 

на Комисията Георги Добрев, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров, 
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Георги Златев, Евгения Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова. 

 

Решението е взето с девет гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Георги Добрев - за, 

Ремзи Осман – за, Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за, 

Евгения Харитонова – за, Димитър Кочков - за и Пенка Трендафилова - за), от които два 

гласа (Димитър Кочков и Пенка Трендафилова) на членове на Комисията със стаж във В 

и К сектора.  
 

 

 

 

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО: 

 

 

 

По т.1. както следва: 

1. На основание чл. 43, ал. 6, от Правилник за дейността на КЕВР и на нейната 

администрация, Комисията приема доклад относно издаване на електронни сертификати 

за произход на електрическа енергия, произведена от комбинирано производство на 

електрическа и топлинна енергия, през периода от 1.05.2021 г. до  31.05.2021 г. от 27  бр. 

дружества. 

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от ЗЕ, Комисията издава сертификати за 

произход на стоката електрическа енергия, произведена от комбинирано производство на 

електрическа и топлинна енергия, като всеки от тях е под формата на електронен 

документ за 1 MWh нетно количество електрическа енергия, покриващо изискванията за 

високоефективно комбинирано производство, измерено на изхода на централа за 

производство на топлинна и електрическа енергия по комбиниран начин, на следните 

производители: „МБАЛ – Търговище“ АД; „Юлико-Евротрейд” ЕООД; „Димитър 

Маджаров-2” ЕООД; „Овердрайв” АД; „Топлофикация-Разград” АД; „Топлофикация-ВТ” 

АД; „Белла България“ АД; ЧЗП „Румяна Величкова; „Оранжерии Гимел“ АД – 500 дка; 

„Оранжерии Гимел“ АД – 200 дка; „Оранжерии – Петров дол“ ООД; „Инертстрой-

Калето“ АД; „Топлофикация-Враца” EАД – ТЕЦ „Градска“; „Топлофикация-Враца” EАД 

– ОЦ „Младост“; „Топлофикация-Бургас” ЕАД; „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД; 

„Топлофикация Петрич“ ЕАД; „Когрийн“ ООД; „Топлофикация-Перник” АД; 

„Топлофикация-Плевен” ЕАД; „Топлофикация София” ЕАД – ТЕЦ „София“; 

„Топлофикация София” ЕАД – ТЕЦ „София-изток“; „Брикел” ЕАД; „Топлофикация-

Сливен” ЕАД; „Топлофикация Русе” ЕАД; „Солвей Соди” АД; „ТЕЦ – Бобов дол“ ЕАД; 

3. На основание чл. 25, ал. 1, т. 2 от ЗЕ , информацията да бъде публикувана в 

регистъра на електронната страница на Комисията. 

 

 

По т.2. както следва: 

1. Приема доклад с вх. № Е-Дк-582 от 11.06.2021 г. относно извънредна проверка 

на „Електроразпределение Север“ АД по изпълнение условията на лицензия за 

извършване на дейността „разпределение на електрическа енергия“, разпоредена със 

Заповед № З-Е-25/11.02.2021 г. на председателя на Комисията за енергийно и водно 

регулиране. 

 

 

По т.3. както следва: 

1. Приема доклад с вх. № Е-Дк-583 от 11.06.2021 г. относно извънредна проверка 

на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД по изпълнение условията на лицензия за 

извършване на дейността „разпределение на електрическа енергия“, разпоредена със 
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Заповед № З-Е-26/11.02.2021 г. на председателя на Комисията за енергийно и водно 

регулиране. 

 

 

По т.4. както следва: 

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по 

отношение на „ЕНЕКОД” АД, както следва: 

1.1. Начислена и неплатена главница в размер на 1 402,70 лева (хиляда 

четиристотин и два лева и седемдесет стотинки), представляваща първа вноска от 

годишна такса за 2021 г., дължима към 31.03.2021 г.; 

1.2. Върху неплатената главница в размер на 1 402,70 лева, считано от 01.04.2021 

г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата 

сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата). 

2. “ЕНЕКОД” АД да бъде уведомено за откриването на процедурата по т. 1, като 

му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения и да бъде поканено в 

същия срок да изпълни задължението си доброволно. 

 

 

По т.5. както следва: 

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по 

отношение на „ВИДАХИМ“ АД, както следва: 

1.1. Начислена и неплатена главница в размер на 1 000,00 (хиляди) лева, 

представляваща първа вноска от годишна такса за 2021 г. 

1.2. Начислени и неплатени лихви за просрочие в размер на 73,05 лева (седемдесет 

и три лева и пет стотинки), представляващи: 

➢ Остатък от 56,11 лева, формиран като от 63,89 лева (начислени за периода от 

01.04.2020 г. до 16.11.2020 г. върху неплатена първа вноска от годишна такса за 2020 г. в 

размер на 1 000,00 лева) са извадени надвнесените 7,78 лева; 

➢ 16,94 лева, начислени върху неплатена първа вноска от годишна такса за 2021 г. 

в размер на 1 000,00 лева, за периода от 01.04.2021 г. до 31.05.2021 г. 

1.3. Върху неплатената главница в размер на 1 000,00 лева, считано от 01.06.2021 г., 

се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка 

на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата). 

2. „ВИДАХИМ“ АД да бъде уведомено за откриването на процедурата по т. 1, като 

му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения и да бъде поканено в 

същия срок да изпълни задължението си доброволно. 

 

 

По т.6. както следва: 

 1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по 

отношение на “В И К - БАТАК” ЕООД, а именно: 

1.1. Начислена и неплатена главница в размер на 475,46 лева (четиристотин 

седемдесет и пет лева и четиридесет и шест стотинки), представляващи първа променлива 

част от такса „В и К регулиране“ за 2021 г. 

1.2. Начислени и неплатени лихви за просрочие в размер на 8,99 лева (осем лева и 

деветдесет и девет стотинки), представляващи: 

➢ 0,14 лева, върху главница от 500,00 лева (постоянна част за 2021 г.), за периода от 

26.01.2021 г. до 26.01.2021 г.; 

➢ 8,85 лева, върху главница от 475,46 лева (първа променлива част за 2021 г.), за 

периода от 26.03.2021 г. до 31.05.2021 г. 

1.3. Върху неплатената главница в размер на 475,46 лева, считано от 01.06.2021 г., се 

дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумите по сметката на КЕВР, 

съгласно чл. 4, ал. 1 от Тарифата. 
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2. “В И К - БАТАК” ЕООД да бъде уведомено за откриването на процедурата по т. 1, 

като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения и да бъде поканено 

в същия срок да изпълни задължението си доброволно.  

 

 

По т.7. както следва: 

 1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по 

отношение на “УВЕКС” ЕООД, а именно: 

1.1. Начислена и неплатена главница в размер на 3 392,67 лева (три хиляди триста 

деветдесет и два лева и шестдесет и седем стотинки), представляващи остатък от първа 

променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2021 г. 

1.2. Начислена и неплатена лихва в размер на общо 105,47 лева (сто и пет лева и 

четиридесет и седем стотинки), представляващи: 

➢ 16,67 лева, за периода от 26.01.2020 г. до 24.02.2021 г., върху главница от 2 000,00 

лева (постоянна част за 2021 г.);  

➢ 15,28 лева, за периода от 25.02.2021 г. до 20.04.2021 г., върху главница от 1 000,00 

лева (остатък от постоянна част з 2021 г.); 

➢ 28,11 лева, за периода от 26.03.2021 г. до 20.04.2021 г. върху главница от 3 892,67 

лева (първа променлива част за 2021 г.); 

➢ 45,41 лева, за периода от 21.04.2021 г. до 01.06.2021 г. върху главница от 3 892,67 

лева (първа променлива част за 2021 г.). 

1.3. Върху неплатената остатък главница в размер на 3 392,67 лева, считано от 

01.06.2021 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумите по 

сметката на КЕВР, съгласно чл. 4, ал. 1 от Тарифата. 

2. “УВЕКС” ЕООД да бъде уведомено за откриването на процедурата по т. 1, като му 

бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения и да бъде поканено в 

същия срок да изпълни задължението си доброволно.  

 

 

 

 

Приложения: 

1. Доклад № Е-Дк-584 от 14.06.2021 г. и Решение на КЕВР № С-7 от 17.06.2021 г. 

относно издаване на електронни сертификати за произход на електрическа енергия, 

произведена от комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, през 

периода от 1.05.2021 г. до  31.05.2021 г. от 27  бр. дружества. 

2. Доклад с вх. № Е-Дк-582 от 11.06.2021 г. относно извънредна проверка на 

„Електроразпределение Север“ АД по изпълнение условията на лицензия за извършване 

на дейността „разпределение на електрическа енергия“, разпоредена със Заповед № З-Е-

25/11.02.2021 г. на председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране. 

3. Доклад с вх. № Е-Дк-583 от 11.06.2021 г. относно извънредна проверка на „ЧЕЗ 

Разпределение България“ АД по изпълнение условията на лицензия за извършване на 

дейността „разпределение на електрическа енергия“, разпоредена със Заповед № З-Е-

26/11.02.2021 г. на председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране. 

4. Доклад с вх. № Е-Дк-573 от 11.06.2021 г. относно откриване на процедура за 

установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от 

„ЕНЕКОД“ АД. 

5. Доклад с вх. № Е-Дк-575 от 11.06.2021 г. относно откриване на процедура за 

установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от 

„ВИДАХИМ“ АД. 

6. Доклад с вх. № В-Дк-211 от 11.06.2021 г. относно откриване на процедура за 

установяване на публично държавно вземане от такса „В и К регулиране“ и лихви за 

просрочие, дължими от „В И К - БАТАК“ ЕООД. 
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7. Доклад с вх. № В-Дк-212 от 11.06.2021 г. относно откриване на процедура за 

установяване на публично държавно вземане от такса „В и К регулиране“ и лихви за 

просрочие, дължими от „УВЕКС“ ЕООД. 
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 (В. Владимиров) 

          Р. ТОТКОВА 

................................................. 

 (Г. Златев) 
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 (Е. Харитонова) 
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 (Д. Кочков) 

 

................................................. 

 (П. Трендафилова) 

 

 

 

Протоколирал: 

 (Н. Косев - главен експерт) 

 


