ПРОТОКОЛ
№ 175
София, 17.10.2019 година
Днес, 17.10.2019 г. от 10:00 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 Светла Тодорова, Ремзи Осман,
Александър Йорданов, 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“, А. Иванова - директор на дирекция „Природен газ“, М. Димитров –
началник на отдел „Контрол и решаване на спорове – природен газ“, 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 с вх. № № Е-Дк-659 от 14.10.2019 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
01.09.2019 г. до 30.09.2019 г. от 28 бр. дружества.
Работна група: Пламен Младеновски,Ивайло Александров,
Дориан Дянков, Христина Петрова
2. Доклад с вх. № E-Дк-660 от 14.10.2019 г. относно проверка по документи във
връзка със сигнал с вх. № Е-12-00-204 от 09.05.2019 г. и писмо с вх. № Е-12-00-204 от
10.05.2019 г. от г-н Пламен Павлов – управител на „Си Ен Джи Марица“ ООД до
01.08.2018 г.
Докладват: Милен Димитров, Мариана Сиркова,
Росица Тодорова, Пламен Кованджиев
3. Доклад с вх. № О-Дк-560 от 10.10.2019 г. относно откриване на процедура за
установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от
София – 1000, бул. „Княз Дондуков“ № 8 -10; тел.: 988 24 98; 935 96 13; факс: 988 87 82

„ДЖИ ВИ АЙ“ ООД.
Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова,
Анжела Димитрова, Ваня Караджова-Чернева, Теодора Бельова
4. Доклад с вх. № О-Дк-561 от 10.10.2019 г. относно прекратяване на
производството за установяване на публично държавно вземане от такса „В и К
регулиране“ и лихви за просрочие, дължими от „УВЕКС“ ЕООД.
Докладват: Юлиян Митев, Елена Маринова, Анжела Димитрова, Теодора Бельова
По т.1. Комисията, след 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;
„Димитър Маджаров-2” ЕООД; „Овердрайв” АД; „Овергаз Мрежи“ ЕАД;
„Топлофикация-Разград” АД; „Топлофикация-ВТ” АД; „Белла България“ АД; ЧЗП
„Румяна Величкова”; „Оранжерии Гимел“ АД – 500 дка; „Оранжерии Гимел“ АД –
200 дка; „Оранжерии Гимел II“ EOOД; „Оранжерии – Петров дол“ ООД;
„Инертстрой-Калето“ АД; „Енергиен център Зебра“ ЕООД; „Топлофикация-Враца”
EАД – ТЕЦ „Градска“; „Топлофикация-Враца” EАД – ОЦ „Младост“;
„Топлофикация-Бургас” ЕАД; „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД; „ТоплофикацияПерник” АД; „Топлофикация-Плевен” ЕАД; „Топлофикация София” ЕАД – ТЕЦ
„София“; „Топлофикация София” ЕАД, ТЕЦ „София-изток“; „ЕВН България
Топлофикация”
ЕАД;
„Брикел”
ЕАД;
„Топлофикация-Сливен”
ЕАД;
„Топлофикация Русе” ЕАД; „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД; „ТЕЦ – Бобов дол“ ЕАД
и доклад с вх. № Е-Дк-659 от 14.10.2019 г., установи следното:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от Закона за енергетиката (ЗЕ, обн. ДВ бр. 107 от
09.12.2003 г., посл. изм. ДВ бр. 79 от 08.10.2019 г.) Комисията за енергийно и водно
регулиране (КЕВР, Комисията) издава, прехвърля и отменя сертификати на
производителите на електрическа енергия за произход на стоката „електрическа енергия“,
произведена при комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия.
В изпълнение на чл. 163в, ал. 3 от ЗЕ Комисията е приела Наредба № 7 от
19.07.2017 г. за издаване, прехвърляне и отмяна на сертификати за произход на
електрическа енергия, произведена от високоефективно комбинирано производство на
електрическа и топлинна енергия (Наредба № 7 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
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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;
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).
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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 01.01.2016 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
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 01.07.2019 г. са в сила измененията в чл. 162а от
ЗЕ (по силата на. изм. и доп. ДВ, бр.41 от 21 май 2019 г.), съгласно които Фонд
„Сигурност на електроенергийната система“ (ФСЕС) компенсира с премия
производители с обекти с обща електрическа инсталирана мощност 1 MW и над 1 MW
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
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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 1 MW – се
запазва същият ред на изкупуване (както преди 01.07.2019 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.
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 01.09.2019 г.
до 30.09.2019 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
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, и съответно кои
производители да бъдат компенсирани от Фонд „Сигурност на електроенергийната
система“, съгласно реда по чл. 162а.
Следва да се има предвид изискване то 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 1 MW и над 1 MW 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 1 MW, съгласно чл.
162, ал. 1 от ЗЕ), се оказва удачно всички централи отново да се разглеждат в един доклад.
За разглеждания период това те са следните:
• С ИЗКУПУВАНЕ ОТ ОД И/ИЛИ КС ПО ЧЛ. 162, АЛ. 1 ОТ ЗЕ (ПОД 1 MW):
– Производители със справки за ДВГ/ГТ:
1. „МБАЛ – Търговище“ АД;
2. „Димитър Маджаров-2” ЕООД;
3. „Овердрайв” АД;
4. „Овергаз Мрежи“ ЕАД;
• С КОМПЕНСИРАНЕ ОТ ФСЕС ПО ЧЛ. 162а ОТ ЗЕ (1 MW И НАД 1 MW):
– Производители със справки за ДВГ/ГТ:
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;
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11. „Оранжерии Гимел II“ EOOД;
12. „Оранжерии-Петров дол“ ООД;
13. „Инертстрой-Калето“ АД;
14. „Енергиен център ЗЕБРА“ ЕООД;
15. „Топлофикация-Враца” EАД – ТЕЦ „Градска“;
16. „Топлофикация-Враца” EАД – ОЦ „Младост“;
17. „Топлофикация-Бургас” ЕАД;
18. „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД;
– Производители със справки за ТГ/КПГЦ:
19. „Топлофикация-Перник” АД;
20. „Топлофикация-Плевен” ЕАД;
21. „Топлофикация София” ЕАД – ТЕЦ „София“;
22. „Топлофикация София” ЕАД – ТЕЦ „София-изток“;
23. „ЕВН България Топлофикация” ЕАД;
24. „Брикел” ЕАД;
25. „Топлофикация-Сливен” ЕАД;
26. „Топлофикация Русе” ЕАД;
27. „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД;
28. „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
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.
Въз основа на извършеното проучване на данните и документите, съдържащи
се в заявленията, е установено следното:
ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛИ С ИЗКУПУВАНЕ НА НЕТНИТЕ КОЛИЧЕСТВА
ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЕКП ОТ ОБЩЕСТВЕНИЯ ДОСТАВЧИК И/ИЛИ
КРАЙНИТЕ СНАБДИТЕЛИ СЪГЛАСНО ЧЛ. 162, АЛ. 1 ОТ ЗЕ (ПОД 1 MW):
ПРОИЗВОДИТЕЛИ СЪС СПРАВКИ ЗА ДВГ/ГТ:
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 08.10.2019 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 01.09.2019 г. до
30.09.2019 г., отбелязана в заявлението като:
• ДАННИ ОТНОСНО ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТИ ЗА ПРОИЗХОД:
– Количества нетна електрическа енергия, произведени от централа с комбинирано
производство на електрическа и топлинна енергия, измерени на изхода на централата, с
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постигнат показател за висока ефективност в съответствие с наредбата по чл. 162б от ЗЕ,
които са подадени по съответните мрежи:
 Електроразпределителната мрежа (ЕРМ): 11,980 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: 0,202 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: 12 бр.;

ОБЩО: 12 бр.;
• ДАННИ ОТНОСНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СЕРТИФИКАТИ ЗА ПРОИЗХОД:
– Моля, на основание чл. 10, ал. 1 от Наредба № 7 от 19.07.2017 г., да бъдат
ПРЕХВЪРЛЕНИ, като дял от издадените по т. 2.3, следните сертификати за произход:

За „Енерго-Про Продажби“ АД: 12 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
Вид на инсталацията
Година на въвеждане в експлоатация
Вид на основното гориво
Долна работна калоричност на горивото
Средна месечна температура
К.П.Д. за разделно пр-во на ЕЕ
К.П.Д. за разделно пр-во на ТЕ
Изискване за ηобщо
Постигнат резултат за ηобщо
Изискване за ΔF
Постигнат резултат за ΔF

ДВГ-1
д.в.г.
13.01.2009
пр. газ
34 480 kJ/nm3
18,8оС
45,46%
90,00%
≥75,00%
84,55%
>10,00%
19,75%

• Количества електрическа енергия на изхода по електромер:
Мярка

ВСИЧКО

MWh

11,980

Собственост на
ЕСО
няма

Собственост на
ЕРП
11,980

Директни електропроводи
по чл. 119, ал. 2
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 = 8,998 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:
Мярка

Показатели за централата
Полезна топлинна енергия
Електрическа енергия
Еквивалентна енергия на горивото

МWh
МWh
МWh

Тотална
енергия
41,950
20,978
74,430

Комбинирана
енергия
41,950
20,978
74,430

Некомбинирана енергия
топлинна електрическа
–
–
–
–
–
–

• Потребената топлинна енергия е: 41,950 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:
20,978 MWh – 8,998 MWh = 11,980 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 20,978MWh;
• 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 20,978 MWh;
• Количеството произведена нетна високоефективна комбинирана електрическа
енергия, измерено на изхода на централата през разглеждания период, е в размер на
11,980 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
продажби по чл.

Дял нетна ЕЕ от ВКЕП подадена по
електропреносна мрежа (ЕПМ)
Подадена нетна
ЕЕ от
ВЕКП по
ЕПМ

Подадената
плюс
дробен
остатък
от минал

Издадени
сертификати

Дробен
остатък
за
следващ
период

Дял нетна ЕЕ от ВКЕП подадена по
електроразпределителна мрежа (ЕРМ)
Подадена
нетна ЕЕ
от ВЕКП
по ЕРМ

Подадената
плюс
дробен
остатък
от минал

Издадени
сертификати

Дробен
остатък за
следващ
период
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08/2019
09/2019

MWh

119, ал. 2
от ЗЕ
MWh

период

период

MWh

MWh

бр.

MWh

MWh

MWh

бр.

MWh

10,834
11,980

0
0

няма
няма

няма
няма

няма
няма

няма
няма

10,834
11,980

11,202
12,182

11
12

0,202
0,182

• От направената справка за м. 09/2019 г., използваща данните от предходния
период (м. 08/2019 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 септември 2019 г. са в размер на 12 бр.
Въз основа на горното следва на „МБАЛ – Търговище“ АД за централа ТЕЦ
„МБАЛ–Търговище“, гр. Търговище, да бъдат издадени 12 бр. за количествата
подадени по електроразпределителната мрежа, като на крайния снабдител „ЕнергоПро Продажби“ АД да бъдат прехвърлени 12 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 01.09.2019 г. до 30.09.2019 г.
2. „Димитър Маджаров-2“ ЕООД
„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.
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 11.10.2019 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 01.09.2019 г. до 30.09.2019 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 27,390 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: 0,600 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 27 бр.;
• ДАННИ ОТНОСНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СЕРТИФИКАТИ ЗА ПРОИЗХОД:
– Моля, на основание чл. 10, ал. 1 от Наредба № 7 от 19.07.2017 г., да бъдат
ПРЕХВЪРЛЕНИ, като дял от издадените по т. 2.3, следните сертификати за произход:

За ЕРМ „ЕВН Електроснабдяване“ ЕАД: 27 бр.
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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 „JMS316GSN.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%;
• Данни и постигнати показатели от инсталацията за комбинирано производство:
Означаване на инсталациите
Вид на инсталаци/ята/ите/
Година на въвеждане в експлоатация
Вид на основното гориво
Долна раб. калоричност на горивото
Средна месечна температура
К.П.Д. за разделно пр-во на ЕЕ
К.П.Д. за разделно пр-во на ТЕ
Изискване за ηобщо
Постигнат резултат за ηобщо
Изискване за ΔF
Постигнат резултат за ΔF

ДВГ-1
д.в.г.
30.03.2007 г.
пр. газ
34 480 kJ/nm3
20,0оС
44,65%
90,00%
≥75,00%
84,02%
>10,00%
26,71%

• Количества електрическа енергия на изхода по електромер:
Мярка

ВСИЧКО

MWh

27,390

Собственост на
ЕСО
няма

Собственост на
ЕРП
27,390

Директни електропроводи
по чл. 119, ал. 2
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 = 272,010 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
Полезна топлинна енергия
Електрическа енергия
Еквивалентна енергия на горивото

Мярка
MWh
MWh
MWh

Тотална
енергия
359,280
299,400
783,971

Комбинирана
енергия
359,280
299,400
783,971

Некомбинирана енергия
топлинна електрическа
–
–
–
–
–
–
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• Потребена топлинна енергия: 359,280 MWh (в т.ч. от Qппк = 162,000 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:
299,400 MWh – 272,010 MWh = 27,390 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 299,400 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 299,400 MWh;
• Количеството произведена нетна високоефективна комбинирана електрическа
енергия, измерено на изхода на централата през разглеждания период, е в размер на
27,390 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

08/2019
09/2019

MWh

Дял
нетна ЕЕ
от ВКЕП
допълни
-ла ЕЕ от
НеВЕКП
при
продажби по чл.
119, ал. 2
от ЗЕ
MWh

23,650
27,390

0
0

Нетна
ЕЕ от
ВКЕП в
настоящ
месец

Дял нетна ЕЕ от ВКЕП подадена по
електропреносна мрежа (ЕПМ)
Издадени
сертификати

Дробен
остатък
за
следващ
период

Дял нетна ЕЕ от ВКЕП подадена по
електроразпределителна мрежа (ЕРМ)

Подадена нетна
ЕЕ от
ВЕКП по
ЕПМ

Подадената
плюс
дробен
остатък
от минал
период

Подадена
нетна ЕЕ
от ВЕКП
по ЕРМ

Подадената
плюс
дробен
остатък
от минал
период

Издадени
сертификати

Дробен
остатък за
следващ
период

MWh

MWh

бр.

MWh

MWh

MWh

бр.

MWh

няма
няма

няма
няма

няма
няма

няма
няма

23,650
27,390

24,600
27,990

24
27

0,600
0,990

• От направената справка за м. 09/2019 г., използваща данните от предходния
период (м. 08/2019 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 септември 2019 г. са в размер на
27 бр.
Въз основа на горното следва на „Димитър Маджаров-2“ ЕООД, гр. Пловдив
за производствена централа ТЕЦ „Маджаров“, да бъдат издадени 27 бр. за
количествата подадени по електроразпределителната мрежа, като на крайния
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снабдител „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД да бъдат прехвърлени 27 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 01.09.2019 г. до 30.09.2019 г.
3. „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 09.10.2019 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 01.09.2019 г. до 30.09.2019 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): 30,578 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: 0,256 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: 30 бр.
• ДАННИ ОТНОСНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СЕРТИФИКАТИ ЗА ПРОИЗХОД:
– Моля, на основание чл. 10, ал. 1 от Наредба № 7 от 19.07.2017 г., да бъдат
ПРЕХВЪРЛЕНИ, като дял от издадените по т. 2.3, следните сертификати за произход:

За „ЧЕЗ Електро България“ АД: 30 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-2, 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;
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– 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/
Вид на инсталаци/ята/ите/
Година на въвеждане в експлоатация
Вид на основното гориво
Долна раб. калоричност на горивото
Средна месечна температура
К.П.Д. за разделно пр-во на ЕЕ
К.П.Д. за разделно пр-во на ТЕ
Изискване за ηобщо
Постигнат резултат за ηобщо
Изискване за ΔF
Постигнат резултат за ΔF

ДВГ-2
д.в.г.
20.11.2008
пр. газ
34 480 kJ/nm3
18,0оС
46,89%
90,00%
≥75,00%
78,57%
>0,00%
18,17%

• Количества електрическа енергия на изхода по електромер:
Мярка

ВСИЧКО

MWh

30,578

Собственост на
ЕСО
няма

Собственост на
ЕРП
30,578

Директни електропроводи
по чл. 119, ал. 2
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 = 23,809 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:
Показатели за инсталация ДВГ-1
Полезна топлинна енергия
Електрическа енергия
Еквивалентна енергия на горивото

Мярка
МWh
МWh
МWh

Тотална
енергия
70,703
54,387
159,214

Комбинирана
енергия
70,703
54,387
159,214

Некомбинирана енергия
топлинна електрическа
–
–
–
–
–
–

• Потребена топлинна енергия: 70,703 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-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, за да се получи на колко е равна високоефективната
част от Енето на изхода на централата:
54,387 MWh – 23,809 MWh = 30,578 MWh – отговаря на цялата Енето.
Изводи:
• Отчетената обща енергийна ефективност на използваното гориво през
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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 54,387 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 54,387 MWh;
• Количеството произведена нетна високоефективна комбинирана електрическа
енергия, измерено на изхода на централата през разглеждания период, е в размер на
30,578 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

08/2019
09/2019

MWh

Дял
нетна ЕЕ
от ВКЕП
допълни
-ла ЕЕ от
НеВЕКП
при
продажби по чл.
119, ал. 2
от ЗЕ
MWh

26,473
30,578

0
0

Нетна
ЕЕ от
ВКЕП в
настоящ
месец

Дял нетна ЕЕ от ВКЕП подадена по
електропреносна мрежа (ЕПМ)
Издадени
сертификати

Дробен
остатък
за
следващ
период

Дял нетна ЕЕ от ВКЕП подадена по
електроразпределителна мрежа (ЕРМ)

Подадена нетна
ЕЕ от
ВЕКП по
ЕПМ

Подадената
плюс
дробен
остатък
от минал
период

Подадена
нетна ЕЕ
от ВЕКП
по ЕРМ

Подадената
плюс
дробен
остатък
от минал
период

Издадени
сертификати

Дробен
остатък за
следващ
период

MWh

MWh

бр.

MWh

MWh

MWh

бр.

MWh

няма
няма

няма
няма

няма
няма

няма
няма

26,473
30,578

27,256
30,834

27
30

0,256
0,834

• От направената справка за м. 09/2019 г., използваща данните от предходния
период (м. 08/2019 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 септември 2019 г. са в размер на 30 бр.
Въз основа на горното следва на „Овердрайв“ АД, гр. София за
производствена централа ТЕЦ „Овердрайв Автотунинг център“, гр. София, да бъдат
издадени 30 бр. за количествата подадени по електроразпределителната мрежа, като
на крайния снабдител „ЧЕЗ Електро България“ АД да бъдат прехвърлени 30 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 01.09.2019 г. до 30.09.2019 г.
4. „Овергаз Мрежи“ АД
„Овергаз Мрежи“ ЕАД със седалище и адрес на управление: Република България,
област София (столица), община Столична, гр. София 1407, район „Лозенец“, ул. „Филип
Кутев“ № 5, ЕИК 130533432 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-35 от 14.10.2019 г. с
приложения за издаване на сертификати за произход на електрическата енергия,
произведена от производствената централа ЛОЦ „Овча купел“, гр. София, за периода от
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01.09.2019 г. до 30.09.2019 г., отбелязана в заявлението като:
• ДАННИ ОТНОСНО ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТИ ЗА ПРОИЗХОД:
– Количества нетна електрическа енергия, произведени от централа с комбинирано
производство на електрическа и топлинна енергия, измерени на изхода на централата, с
постигнат показател за висока ефективност в съответствие с наредбата по чл. 162б от ЗЕ,
които са подадени по съответните мрежи:
 Електроразпределителната мрежа (ЕРМ) – 47,664 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: 0,273 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: 47 бр.;
• ДАННИ ОТНОСНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СЕРТИФИКАТИ ЗА ПРОИЗХОД:
– Моля, на основание чл. 10, ал. 1 от Наредба № 7 от 19.07.2017 г., да бъдат
ПРЕХВЪРЛЕНИ, като дял от издадените по т. 2.3, следните сертификати за произход:

За „ЧЕЗ Електро България“ АД: 47 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 0,170 MWе;
• В ЛОЦ „Овча купел“, гр. София през разглеждания период е била в експлоатация
една инсталация за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия
(ДВГ-1), изградена на базата на газов бутален двигател, тип „Cento T170 SP“,
производство на „TEDOM“ – Чешка република, със следните параметри:
– номинална електрическа мощност 0,170 MWе;
– обща топлинна мощност на топлообменниците 0,212 MWt;
– електрическа ефективност 36,80%;
– топлинна ефективност 50,70%;
– обща ефективност 87,50%.
• Данни и постигнати показатели от инсталациите за комбинирано производство:
Означаване на инсталаци/ята/ите/
Вид на инсталаци/ята/ите/
Година на въвеждане в експлоатация
Вид на основното гориво
Долна раб. калоричност на горивото
Средна месечна температура
К.П.Д. за разделно пр-во на ЕЕ
К.П.Д. за разделно пр-во на ТЕ
Изискване за ηобщо
Постигнат резултат за ηобщо
Изискване за ΔF
Постигнат резултат за ΔF

ДВГ-1
д.в.г.
23.12.2008
пр. газ
34 481 kJ/nm3
18,0оС
46,17%
90,00%
≥75,00%
81,78%
>10,00%
20,05%

• Количества електрическа енергия на изхода по електромер:
Мярка

ВСИЧКО

MWh

47,664

Собственост на
ЕСО
няма

Собственост на
ЕРП
47,664

Директни електропроводи
по чл. 119, ал. 2
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 = 4,941 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 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
Полезна топлинна енергия
Електрическа енергия
Еквивалентна енергия на горивото

Мярка
МWh
МWh
МWh

Тотална
енергия
80,000
52,605
162,155

Комбинирана
енергия
80,000
52,605
162,155

Некомбинирана енергия
топлинна електрическа
–
–
–
–
–
–

• Потребена топлинна енергия: 55,889 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 Е нето на изхода на централата:
52,605 MWh – 4,941 MWh = 47,664 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 52,605 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 52,605 MWh;
• Количеството произведена нетна високоефективна комбинирана електрическа
енергия, измерено на изхода на централата през разглеждания период, е в размер на
47,664 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

Дял
нетна ЕЕ
от ВКЕП
допълни

Дял нетна ЕЕ от ВКЕП подадена по
електропреносна мрежа (ЕПМ)
Подадена нетна

Подадената

Издадени

Дробен
остатък

Дял нетна ЕЕ от ВКЕП подадена по
електроразпределителна мрежа (ЕРМ)
Подадена
нетна ЕЕ

Подадената

Издадени

Дробен
остатък за
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месец

08/2019
09/2019

ЕЕ от
ВЕКП по
ЕПМ

плюс
дробен
остатък
от минал
период

MWh

-ла ЕЕ от
НеВЕКП
при
продажби по чл.
119, ал. 2
от ЗЕ
MWh

сертификати

за
следващ
период

от ВЕКП
по ЕРМ

плюс
дробен
остатък
от минал
период

сертификати

следващ
период

MWh

MWh

бр.

MWh

MWh

MWh

бр.

MWh

35,100
47,664

0
0

няма
няма

няма
няма

няма
няма

няма
няма

35,100
47,664

35,273
47,937

35
47

0,273
0,937

• От направената справка за м. 09/2019 г., използваща данните от предходния
период (м. 08/2019 г.), за който централата е имала произведена електрическа енергия от
ВЕКП, следва, че издадените сертификати на „Овергаз Мрежи“ 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 електрическа инсталирана
мощност под 1 MW – за месец септември 2019 г. са в размер на 47 бр.
Въз основа на горното следва на „Овергаз Мрежи“ АД, за производствена
централа ЛОЦ „Овча купел“, гр. София, да бъдат издадени 47 бр. за количествата
подадени по електроразпределителната мрежа, като на крайния снабдител „ЧЕЗ
Електро България“ АД да бъдат прехвърлени 47 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 01.09.2019 г. до 30.09.2019 г.
ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛИ С КОМПЕНСАЦИЯ НА НЕТНИТЕ КОЛИЧЕСТВА
ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЕКП ОТ ФОНД „СИГУРНОСТ НА
ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНАТА СИСТЕМА“ (ФСЕС) ПО ЧЛ. 162а ОТ ЗЕ (1 MW И НАД
1 MW):
ПРОИЗВОДИТЕЛИ СЪС СПРАВКИ ЗА ДВГ/ГТ:
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 10.10.2019 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 01.09.2019 г. до 30.09.2019 г., отбелязана в
заявлението като:
• ДАННИ ОТНОСНО ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТИ ЗА ПРОИЗХОД:
– Количества нетна електрическа енергия, произведени от централа с комбинирано
производство на електрическа и топлинна енергия, измерени на изхода на централата, с
постигнат показател за висока ефективност в съответствие с наредбата по чл. 162б от ЗЕ,
които са подадени по съответните мрежи:
 Електроразпределителната мрежа (ЕРМ): 245,276 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: 0,132 MWh;
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• 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: 245 бр.;

ОБЩО: 245 бр.;
• ДАННИ ОТНОСНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СЕРТИФИКАТИ ЗА ПРОИЗХОД:
– Моля, на основание чл. 10, ал. 1 от Наредба № 7 от 19.07.2017 г., да бъдат
ПРЕХВЪРЛЕНИ, като дял от издадените по т. 2.3, следните сертификати за произход:

За ФСЕС: 245 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/
Вид на инсталаци/ята/ите/
Година на въвеждане в експлоатация
Вид на основното гориво
Долна раб. калоричност на горивото
Средна месечна температура
К.П.Д. за разделно пр-во на ЕЕ
К.П.Д. за разделно пр-во на ТЕ
Изискване за ηобщо
Постигнат резултат за ηобщо
Изискване за ΔF
Постигнат резултат за ΔF

ДВГ-1
д.в.г.
03.11.2009 г.
пр. газ
34 480 kJ/nm3
19,2оС
48,40%
90,00%
≥75,00%
80,53%
>10,00%
21,08%

• Количества електрическа енергия на изхода по електромер:
Мярка

ВСИЧКО

MWh

245,276

Собственост на
ЕСО
няма

Собственост на
ЕРП
245,276

Директни електропроводи
по чл. 119, ал. 2
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) = 17,724 MWh;
– закупено количество ЕЕ за ТЕЦ = 34,908 MWh;
• Посоченият коригиращ фактор за избегнати загуби от мрежата при прилагането
на хармонизирани референтни стойности на ефективността за разделно производство на
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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:
Мярка

Показатели за централата
Полезна топлинна енергия
Електрическа енергия
Еквивалентна енергия на горивото

МWh
МWh
МWh

Тотална
енергия
280,000
263,000
674,323

Комбинирана
енергия
280,000
263,000
674,323

Некомбинирана енергия
топлинна електрическа
–
–
–
–
–
–

• Потребена топлинна енергия: 70,100 MWh. (в т.ч. от Qвк = 332,000 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:
263,000 MWh – 17,724 MWh = 245,276 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 263,000 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 263,000 MWh;
• Количеството произведена нетна високоефективна комбинирана електрическа
енергия, измерено на изхода на централата през разглеждания период, е в размер на
245,276 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

08/2019
09/2019

MWh

Дял
нетна ЕЕ
от ВКЕП
допълни
-ла ЕЕ от
НеВЕКП
при
продажби по чл.
119, ал. 2
от ЗЕ
MWh

464,607
245,276

0
0

Нетна
ЕЕ от
ВКЕП в
настоящ
месец

Дял нетна ЕЕ от ВКЕП подадена по
електропреносна мрежа (ЕПМ)
Издадени
сертификати

Дробен
остатък
за
следващ
период

Дял нетна ЕЕ от ВКЕП подадена по
електроразпределителна мрежа (ЕРМ)

Подадена нетна
ЕЕ от
ВЕКП по
ЕПМ

Подадената
плюс
дробен
остатък
от минал
период

Подадена
нетна ЕЕ
от ВЕКП
по ЕРМ

Подадената
плюс
дробен
остатък
от минал
период

Издадени
сертификати

Дробен
остатък за
следващ
период

MWh

MWh

бр.

MWh

MWh

MWh

бр.

MWh

няма
няма

няма
няма

няма
няма

няма
няма

464,607
245,276

465,132
245,408

465
245

0,132
0,408
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• От направената справка за м. 09/2019 г., използваща данните от предходния
период (м. 08/2019 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
септември 2019 г. са в размер на 245 бр.
Въз основа на горното следва на „Топлофикация–Разград” АД, за централа
„Разград“, гр. Разград, да бъдат издадени 245 бр. за количествата подадени по
електроразпределителната мрежа, като на Фонд „Сигурност на електроенергийната
система“ да бъдат прехвърлени 245 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 01.09.2019 г. до 30.09.2019 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 09.10.2019 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 01.09.2019 г. до 30.09.2019 г.,
отбелязана в заявлението като:
• ДАННИ ОТНОСНО ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТИ ЗА ПРОИЗХОД:
– Количества нетна електрическа енергия, произведени от централа с комбинирано
производство на електрическа и топлинна енергия, измерени на изхода на централата, с
постигнат показател за висока ефективност в съответствие с наредбата по чл. 162б от ЗЕ,
които са подадени по съответните мрежи:
 Електроразпределителната мрежа (ЕРМ): 574,798 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: 0,678 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: 575 бр.;

ОБЩО: 575 бр.;
• ДАННИ ОТНОСНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СЕРТИФИКАТИ ЗА ПРОИЗХОД:
– Моля, на основание чл. 10, ал. 1 от Наредба № 7 от 19.07.2017 г., да бъдат
ПРЕХВЪРЛЕНИ, като дял от издадените по т. 2.3, следните сертификати за произход:

За ФСЕС: 575 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
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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
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
Вид на инсталаци/ята/ите/
Година на въвеждане в експлоатация
Вид на основното гориво
Долна раб. калоричност на горивото
Средна месечна температура
К.П.Д. за разделно пр-во на ЕЕ
К.П.Д. за разделно пр-во на ТЕ
Изискване за ηобщо
Постигнат резултат за ηобщо
Изискване за ΔF
Постигнат резултат за ΔF

ДВГ-1
д.в.г.
04.05.2007 г.
пр. газ
34 543 kJ/nm3
19,4оС
48,67%
90,00%
≥75,00%
75,13%
≥10,00%
12,91%

• Количества електрическа енергия на изхода по електромер:
Мярка

ВСИЧКО

MWh

574,798

Собственост на
ЕСО
няма

Собственост на
ЕРП
574,798

Директни електропроводи
по чл. 119, ал. 2
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) = 1,871 MWh;
– закупено количество ЕЕ за ТЕЦ = 33,080 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 на ДВГ-1 и ОБЩО
за централата
Полезна топлинна енергия
Електрическа енергия
Еквивалентна енергия на горивото

Мярка
МWh
МWh
МWh

Тотална
енергия
727,000
576,669
1735,280

Комбинирана
енергия
727,000
576,669
1735,280

Некомбинирана енергия
топлинна електрическа
–
–
–
–
–
–

• Потребена топлинна енергия: 258,391 MWh.
Информация за количеството нетната електрическа енергия, измерено на
изхода на централата и произведено по високоефективен комбиниран начин, като
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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:
576,669 MWh – 1,871 MWh = 574,798 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 576,669 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 576,669 MWh;
• Количеството произведена нетна високоефективна комбинирана електрическа
енергия, измерено на изхода на централата през разглеждания период, е в размер на
574,798 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

02/2019
09/2019

MWh

Дял
нетна ЕЕ
от ВКЕП
допълни
-ла ЕЕ от
НеВЕКП
при
продажби по чл.
119, ал. 2
от ЗЕ
MWh

688,088
574,798

0
0

Нетна
ЕЕ от
ВКЕП в
настоящ
месец

Дял нетна ЕЕ от ВКЕП подадена по
електропреносна мрежа (ЕПМ)
Издадени
сертификати

Дробен
остатък
за
следващ
период

Дял нетна ЕЕ от ВКЕП подадена по
електроразпределителна мрежа (ЕРМ)

Подадена нетна
ЕЕ от
ВЕКП по
ЕПМ

Подадената
плюс
дробен
остатък
от минал
период

Подадена
нетна ЕЕ
от ВЕКП
по ЕРМ

Подадената
плюс
дробен
остатък
от минал
период

Издадени
сертификати

Дробен
остатък за
следващ
период

MWh

MWh

бр.

MWh

MWh

MWh

бр.

MWh

няма
няма

няма
няма

няма
няма

няма
няма

688,088
574,798

688,678
575,476

688
575

0,678
0,476

• От направената справка за м. 09/2019 г., използваща данните от предходния
период (м. 02/2019 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
септември 2019 г. са в размер на 575 бр.
Въз основа на горното следва на „Топлофикация-ВТ“ АД, гр. Велико Търново
за централа „Топлофикация-ВТ“ АД, да бъдат издадени 575 бр. за количествата
подадени по електроразпределителната мрежа, като на Фонд „Сигурност на
електроенергийната система“ да бъдат прехвърлени 575 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 01.09.2019 г. до 30.09.2019 г.
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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.
Дружеството е представило заявление вх. № Е-ЗСК-8 от 14.10.2019 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 01.09.2019 г. до 30.09.2019 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): 575,526 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: 0,125 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: 575 бр.;

ОБЩО: 575 бр.;
• ДАННИ ОТНОСНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СЕРТИФИКАТИ ЗА ПРОИЗХОД:
– Моля, на основание чл. 10, ал. 1 от Наредба № 7 от 19.07.2017 г., да бъдат
ПРЕХВЪРЛЕНИ, като дял от издадените по т. 2.3, следните сертификати за произход:

За ФСЕС: 575 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:
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Означаване на инсталациите
Вид на инсталаци/ята/ите/
Година на въвеждане в експлоатация
Вид на основното гориво
Долна раб. калоричност на горивото
Средна месечна температура
К.П.Д. за разделно пр-во на ЕЕ
К.П.Д. за разделно пр-во на ТЕ
Изискване за ηобщо
Постигнат резултат за ηобщо
Изискване за ΔF
Постигнат резултат за ΔF

ДВГ-1
д.в.г.
30.12.2008 г.
пр. газ
34 480 kJ/nm3
20,2оС
48,41%
87,64%
≥75,00%
75,05%
≥10,00%
15,67%

• Количества електрическа енергия на изхода по електромер:
Мярка

ВСИЧКО

MWh

575,526

Собственост на
ЕСО
няма

Собственост на
ЕРП
575,526

Директни електропроводи
по чл. 119, ал. 2
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) = 26,274 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
Полезна топлинна енергия
Електрическа енергия
Еквивалентна енергия на горивото

Мярка
МWh
МWh
МWh

Тотална
енергия
665,306
601,800
1688,403

Комбинирана
енергия
665,306
601,800
1688,403

Некомбинирана енергия
топлинна електрическа
–
–
–
–
–
–

• Потребена топлинна енергия: 351,610 MWh (в т.ч. от Qппк = 152,000 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:
601,800 MWh – 26,274 MWh = 575,526 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
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комбинирана електрическа енергия, определено съгласно наредбата по чл. 162б от ЗЕ –
Наредба № РД-16-267, е в размер на 601,800 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 601,800 MWh;
• Количеството произведена нетна високоефективна комбинирана електрическа
енергия, измерено на изхода на централата през разглеждания период, е в размер на
575,526 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

08/2019
09/2019

MWh

Дял
нетна ЕЕ
от ВКЕП
допълни
-ла ЕЕ от
НеВЕКП
при
продажби по чл.
119, ал. 2
от ЗЕ
MWh

534,642
575,526

0
0

Нетна
ЕЕ от
ВКЕП в
настоящ
месец

Дял нетна ЕЕ от ВКЕП подадена по
електропреносна мрежа (ЕПМ)
Издадени
сертификати

Дробен
остатък
за
следващ
период

Дял нетна ЕЕ от ВКЕП подадена по
електроразпределителна мрежа (ЕРМ)

Подадена нетна
ЕЕ от
ВЕКП по
ЕПМ

Подадената
плюс
дробен
остатък
от минал
период

Подадена
нетна ЕЕ
от ВЕКП
по ЕРМ

Подадената
плюс
дробен
остатък
от минал
период

Издадени
сертификати

Дробен
остатък за
следващ
период

MWh

MWh

бр.

MWh

MWh

MWh

бр.

MWh

няма
няма

няма
няма

няма
няма

няма
няма

534,642
575,526

535,125
575,651

535
575

0,125
0,651

• От направената справка за м. 09/2019 г., използваща данните от предходния
период (м. 08/2019 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
септември 2019 г. са в размер на 575 бр.
Въз основа на горното следва на „Белла България“ АД за централа ТЕЦ
„Унибел“, гр. Ямбол, да бъдат издадени 575 бр. за количествата подадени по
електроразпределителната мрежа, като на Фонд „Сигурност на електроенергийната
система“ да бъдат прехвърлени 575 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 01.09.2019 г. до 30.09.2019 г.
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 07.10.2019 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 01.09.2019 г. до 30.09.2019 г., отбелязана 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): (няма посочена стойност);
 Електропреносната мрежа (ЕПМ): 709,078 MWh (тази стойност е за ЕРМ);
 Директни електропроводи по чл. 119, ал. 2 от ЗЕ: 709,078 MWh (няма подадена
електрическа енергия по ДЕ);
– 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: „ЧЕЗ Електро България“ ЕАД – „-0,244+0,078=0,322 MWh“ (посоченият
метод на изчисление и представяне на дробен остатък от предходен период е
некоректен. В таблица „Издаване на сертификати“, в графа „Дробен остатък за
следващ период“ ясно е посочена съответната стойност, която трябва да бъде
прибавена към подадената нетна ЕЕ от ВЕКП по ЕРМ);
• 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 Електро България“ ЕАД – (няма записана стойност);
• ДАННИ ОТНОСНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СЕРТИФИКАТИ ЗА ПРОИЗХОД:
– Моля, на основание чл. 10, ал. 1 от Наредба № 7 от 19.07.2017 г., да бъдат
ПРЕХВЪРЛЕНИ, като дял от издадените по т. 2.3, следните сертификати за произход:

За ФСЕС: бр. (няма записана стойност);
 ЕРМ: „ЧЕЗ Електро България“ ЕАД 709 MWh (сертификати за произход се
представят като 1 MWh отговаря на 1 брой сертификат, а дробният остатък се
прибавя към следващ период);
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
Вид на инсталаци/ята/ите/
Година на въвеждане в експлоатация
Вид на основното гориво
Долна раб. калоричност на горивото
Средна месечна температура

ДВГ-1
д.в.г.
22.10.2007 г.
пр. газ
34 158 kJ/nm3
18,1оС
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К.П.Д. за разделно пр-во на ЕЕ
К.П.Д. за разделно пр-во на ТЕ
Изискване за ηобщо
Постигнат резултат за ηобщо
Изискване за ΔF
Постигнат резултат за ΔF

48,57%
90,00%
≥75,00%
82,80%
≥10,00%
23,23%

• Количества електрическа енергия на изхода по електромер:
Мярка

ВСИЧКО

MWh

709,000

Собственост на
ЕСО
няма

Собственост на
ЕРП
709,000

Директни електропроводи
по чл. 119, ал. 2
няма

Забележка: Вписаната стойност в тази таблица на справката по чл. 4, ал. 5 от
Наредба № 7 от 19.07.2019 г. не отговаря на количеството отразено в двустранния
протокол за търговско мерене, където е записана в размер на 709,079 MWh.
• 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) = 38,000 MWh (тази стойност също не е вярна, тъй
като тя се явява резултантна от грешно записаното количество като подадено по
електромер);
– 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 периода на инсталация ДВГ-1, получени при
прилагането на методиката за изчисляването на режимните фактори, са следните:
Показатели за инсталация ДВГ-1

Мярка

Полезна топлинна енергия
Електрическа енергия
Еквивалентна енергия на горивото

МWh
МWh
МWh

Тотална
енергия
785,000
747,000
1850,233

Комбинирана
енергия
785,000
747,000
1850,233

Некомбинирана енергия
топлинна електрическа
–
–
–
–
–
–

Забележка: Поради грешно изчислена долна работна калоричност на горивото,
еквивалентна енергия на горивото е неточна.
• Потребена топлинна енергия: 785,000 MWh.(в т.ч. Qвк = 0 MWh).
След прегледа, на представената от дружеството информация по чл. 4, ал. 5 от
Наредба № 7 от 19.07.2017 г., са констатирани следните неточности и несъответствия:
Произведената електрическа енергия за месец септември по протокол на „ЧЕЗ
Разпределение България“ АД от 30.09.2019 г. е в размер на 709,079 MWh;
След коригиране на неточностите и несъответствията, са получени следните
резултати:
– В справката по чл. 4, ал. 5 от Наредба № 7 от 19.07.2019 г. е нанесена
произведената електрическа енергия за месец август по двустранен протокол за търговско
измерване, след което се получава за:
• Количества електрическа енергия на изхода по електромер:
Мярка

ВСИЧКО

MWh

709,079

Собственост на
ЕСО
няма

Собственост на
ЕРП
709,079

Директни електропроводи
по чл. 119, ал. 2
няма

• Количества електрическа енергия, намиращи се между: от една страна, шините на
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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) = 37,921 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
високоефективната част от Е нето на изхода на централата:
747,000 MWh – 37,921 MWh = 709,079 MWh – отговаря на цялата Енето.
• 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

Полезна топлинна енергия
Електрическа енергия
Еквивалентна енергия на горивото

МWh
МWh
МWh

Тотална
енергия
785,000
747,000
1867,692

Комбинирана
енергия
785,000
747,000
1867,692

Некомбинирана енергия
топлинна електрическа
–
–
–
–
–
–

• Потребена топлинна енергия: 785,000 MWh.(в т.ч. Qвк = 0 MWh).
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 747,000 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 747,000 MWh;
• Количеството произведена нетна високоефективна комбинирана електрическа
енергия, измерено на изхода на централата през разглеждания период, е в размер на
709,079 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

08/2019
09/2019

MWh

Дял
нетна ЕЕ
от ВКЕП
допълни
-ла ЕЕ от
НеВЕКП
при
продажби по чл.
119, ал. 2
от ЗЕ
MWh

250,297
709,079

0
0

Нетна
ЕЕ от
ВКЕП в
настоящ
месец

Дял нетна ЕЕ от ВКЕП подадена по
електропреносна мрежа (ЕПМ)
Издадени
сертификати

Дробен
остатък
за
следващ
период

Дял нетна ЕЕ от ВКЕП подадена по
електроразпределителна мрежа (ЕРМ)

Подадена нетна
ЕЕ от
ВЕКП по
ЕПМ

Подадената
плюс
дробен
остатък
от минал
период

Подадена
нетна ЕЕ
от ВЕКП
по ЕРМ

Подадената
плюс
дробен
остатък
от минал
период

Издадени
сертификати

Дробен
остатък за
следващ
период

MWh

MWh

бр.

MWh

MWh

MWh

бр.

MWh

няма
няма

няма
няма

няма
няма

няма
няма

250,297
709,079

251,244
709,323

251
709

0,244
0,323

• От направената справка за м. 09/2019 г., използваща данните от предходния
период (м. 08/2019 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
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(експлоатирана от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД), които се прехвърлят към Фонд
„Сигурност на електроенергийната система“ съгласно чл. 163б, ал. 6 от ЗЕ – за месец
септември 2019 г. са в размер на 709 бр.
Въз основа на горното следва на ЧЗП „Румяна Величкова“, гр. София за
централата на ЧЗП „Румяна Величкова“, с. Трудовец, да бъдат издадени 709 бр. за
количествата подадени по електроразпределителната мрежа, като на Фонд
„Сигурност на електроенергийната система“ да бъдат прехвърлени 709 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 01.09.2019 г. до 30.09.2019 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 09.10.2019 г. с
приложения за издаване на сертификати за произход на електрическата енергия,
произведена по комбиниран начин през периода от 01.09.2019 г. до 30.09.2019 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): 552,828 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: 0,010 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: 552 бр.;

ОБЩО: 552 бр.;
• ДАННИ ОТНОСНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СЕРТИФИКАТИ ЗА ПРОИЗХОД:
– Моля, на основание чл. 10, ал. 1 от Наредба № 7 от 19.07.2017 г., да бъдат
ПРЕХВЪРЛЕНИ, като дял от издадените по т. 2.3, следните сертификати за произход:

За ФСЕС: 552 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.
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• 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 една 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
Вид на инсталацията
Година на въвеждане в експлоатация
Вид на основното гориво
Долна раб. калоричност на горивото
Средна месечна температура
К.П.Д. за разделно пр-во на ЕЕ
К.П.Д. за разделно пр-во на ТЕ
Изискване за ηобщо
Постигнат резултат за ηобщо
Изискване за ΔF
Постигнат резултат за ΔF

ДВГ-2
д.в.г..
12.09.2015 г.
пр. газ
34 480 kJ/nm3
24,0оС
48,03%
90,00%
≥75,00%
79,05%
≥10,00%
20,12%

• Количества електрическа енергия на изхода по електромер:
Мярка

ВСИЧКО

MWh

552,828

Собственост на
ЕСО
няма

Собственост на
ЕРП
552,828

Директни електропроводи
по чл. 119, ал. 2
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) = 28,873 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“ 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 през разглеждания период на инсталация ДВГ-2, получени
при прилагането на методиката за изчисляването на режимните фактори, както и на
цялата централа, са следните:
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Показатели за ДВГ-2
и ОБЩО за централата
Полезна топлинна енергия
Електрическа енергия
Еквивалентна енергия на горивото

Мярка
MWh
MWh
MWh

Тотална
енергия
614,018
581,701
1512,524

Комбинирана
енергия
614,018
581,701
1512,524

Некомбинирана енергия
топлинна Електрическа
–
–
–
–
–
–

• Потребена топлинна енергия: 614,018 MWh.
След прегледа, на представената от дружеството информация в справката по
чл. 4, ал. 5 от Наредба № 7 от 19.07.2017 г., са констатиранa следните неточности:
• При попълването в таблицата на средна месечна температура на обкръжаващата
среда. По данни на НИМХ филиал Пловдив за месец септември температурата на
обкръжаващата среда за района на с. Звъничево е 16,2 оС. При температурно
несъответствие по-голямо от 2 оС се оказва влияние на постигнатите резултати за
икономията на използваното гориво за централата (ΔF) и к.п.д. за разделно производство
на ЕЕ (ηекец).
След коригиране на неточностите са постигнати следните резултати за
централата:
Означаване на инсталацията
Вид на инсталацията
Година на въвеждане в експлоатация
Вид на основното гориво
Долна раб. калоричност на горивото
Средна месечна температура
К.П.Д. за разделно пр-во на ЕЕ
К.П.Д. за разделно пр-во на ТЕ
Изискване за ηобщо
Постигнат резултат за ηобщо
Изискване за ΔF
Постигнат резултат за ΔF

ДВГ-2
д.в.г..
12.09.2015 г.
пр. газ
34 480 kJ/nm3
16,2оС
48,76%
90,00%
≥75,00%
79,05%
≥10,00%
19,35%

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-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:
581,701 MWh – 28,873 MWh = 552,828 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 581,701 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 581,701 MWh;
• Количеството произведена нетна високоефективна комбинирана електрическа
енергия, измерено на изхода на централата през разглеждания период, е в размер на
552,828 MWh;
• Изискването в чл. 163б от ЗЕ, че сертификатите се издават като се отбелязва
подаването към съответната електрическа мрежа, е изпълнено посредством следната
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таблица:
ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТИ

За
месец

08/2019
09/2019

MWh

Дял
нетна ЕЕ
от ВКЕП
допълни
-ла ЕЕ от
НеВЕКП
при
продажби по чл.
119, ал. 2
от ЗЕ
MWh

584,598
552,828

0
0

Нетна
ЕЕ от
ВКЕП в
настоящ
месец

Дял нетна ЕЕ от ВКЕП подадена по
електропреносна мрежа (ЕПМ)
Издадени
сертификати

Дробен
остатък
за
следващ
период

Дял нетна ЕЕ от ВКЕП подадена по
електроразпределителна мрежа (ЕРМ)

Подадена нетна
ЕЕ от
ВЕКП по
ЕПМ

Подадената
плюс
дробен
остатък
от минал
период

Подадена
нетна ЕЕ
от ВЕКП
по ЕРМ

Подадената
плюс
дробен
остатък
от минал
период

Издадени
сертификати

Дробен
остатък за
следващ
период

MWh

MWh

бр.

MWh

MWh

MWh

бр.

MWh

няма
няма

няма
няма

няма
няма

няма
няма

584,598
552,828

585,010
552,838

585
552

0,010
0,838

• От направената справка за м. 09/2019 г., използваща данните от предходния
период (м. 08/2019 г.), за който централата е имала произведена електрическа енергия от
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 септември 2019 г. са в размер на 552 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 552 бр. за количествата подадени по електроразпределителната мрежа, като
на към Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ да бъдат прехвърлени 552
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 01.09.2019 г. до 30.09.2019 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 09.10.2019 г. с
приложения за издаване на сертификат за произход на електрическата енергия,
произведена по комбиниран начин през периода от 01.09.2019 г. до 30.09.2019 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): 2056,902 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: 0,296 MWh;
• Въз основа на количествата посочени в т. 2.1 и на натрупаните дробни остатъци
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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: 2057 бр.;

ОБЩО: 2057 бр.;
• ДАННИ ОТНОСНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СЕРТИФИКАТИ ЗА ПРОИЗХОД:
– Моля, на основание чл. 10, ал. 1 от Наредба № 7 от 19.07.2017 г., да бъдат
ПРЕХВЪРЛЕНИ, като дял от издадените по т. 2.3, следните сертификати за произход:

За ФСЕС: 2057 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 4,871 MWе.
• В производствена централа ТЕЦ „Оранжерия 200 дка“ през разглеждания период
са били в експлоатация две инсталации за комбинирано производство на електрическа и
топлинна енергия (ДВГ-1 и ДВГ-2) с газо-бутални двигатели:
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/
Вид на инсталаци/ята/ите/
Година на въвеждане в експлоатация
Вид на основното гориво
Долна раб. калоричност на горивото
Средна месечна температура
К.П.Д. за разделно пр-во на ЕЕ
К.П.Д. за разделно пр-во на ТЕ
Изискване за ηобщо
Постигнат резултат за ηобщо
Изискване за ΔF
Постигнат резултат за ΔF

ДВГ-1
д.в.г..
11.12.2012
пр. газ
34 480 kJ/nm3
16,2оС
48,75%
90,00%

ДВГ-2
д.в.г..
23.10.2013
пр. газ
34 480 kJ/nm3
16,2оС
48,75%
90,00%

≥75,00%

≥75,00%

77,58%

79,87%

≥10,00%
19,07%

≥10,00%
20,66%

• Количества електрическа енергия на изхода по електромер:
Мярка

ВСИЧКО

MWh

2056,902

Собственост на
ЕСО
няма

Собственост на
ЕРП
2056,902

Директни електропроводи
по чл. 119, ал. 2
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 (отбелязано в справката, като реално това е
„Сума на ЕЕ по чл. 162а“ от ЗЕ) = 108,665 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 инсталации ДВГ-1 и ДВГ-2,
получени при прилагането на методиката за изчисляването на режимните фактори,
както и общо за централата, са следните:
Показатели за ДВГ-1

Мярка

Полезна топлинна енергия
Електрическа енергия
Еквивалентна енергия на горивото

MWh
MWh
MWh

Показатели за ДВГ-2
Полезна топлинна енергия
Електрическа енергия
Еквивалентна енергия на горивото
ОБЩО за централата
Полезна топлинна енергия
Електрическа енергия
Еквивалентна енергия на горивото

Мярка
MWh
MWh
MWh
Мярка
MWh
MWh
MWh

Тотална
енергия
1105,378
1161,297
2921,760

Комбинирана
енергия
1105,378
1161,297
2921,760

Некомбинирана енергия
топлинна Електрическа
–
–
–
–
–
–

Тотална
енергия
1017,557
1004,270
2531,278

Комбинирана
енергия
1017,557
1004,270
2531,278

Некомбинирана енергия
топлинна Електрическа
–
–
–
–
–
–

Тотална
енергия
2122,935
2165,567
5453,038

Комбинирана
енергия
2122,935
2165,567
5453,038

Некомбинирана енергия
топлинна Електрическа
–
–
–
–
–
–

• Потребена топлинна енергия: 2122,935 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 „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:
2165,567 MWh – 108,665 MWh = 2056,902 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, определено съгласно наредбата по чл. 162б от
ЗЕ – Наредба № РД-16-267, е в размер на 2165,567 MWh;
• Отчетената икономия на използваното гориво през разглеждания период, за
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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 2165,567 MWh;
• Количеството произведена нетна високоефективна комбинирана електрическа
енергия, измерено на изхода на централата през разглеждания период, е в размер на
2056,902 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

08/2019
09/2019

Дял нетна ЕЕ от ВКЕП подадена по
електропреносна мрежа (ЕПМ)

Дял нетна ЕЕ от ВКЕП подадена по
електроразпределителна мрежа (ЕРМ)

Нетна
ЕЕ от
ВКЕП в
настоящ
месец

Дял
нетна ЕЕ
от ВКЕП
над
квотата
от
решение
то за
цени

Подадена нетна
ЕЕ от
ВЕКП по
ЕПМ

Подадената
плюс
дробен
остатък
от минал
период

MWh

MWh

MWh

MWh

бр.

MWh

MWh

1214,214
2056,902

0
0

няма
няма

няма
няма

няма
няма

няма
няма

1214,214
2056,902

Издадени
сертификати

Дробен
остатък
за
следващ
период

Подадена
нетна ЕЕ
от ВЕКП
по ЕРМ до
размера на
квотата

Подадената
плюс
дробен
остатък
от минал
период

Дробен
остатък за
следващ
период

MWh

Издадени
сертификати
за
компенсиране
от ФСЕС
бр.

1214,296
2057,198

1214
2057

0,296
0,198

MWh

• От направената справка за м. 09/2019 г., използваща данните от предходния
период (м. 08/2019 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 септември 2019 г. са в размер на 2057
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 2057 бр. за количествата подадени по електроразпределителната мрежа,
като на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ да бъдат прехвърлени
2057 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 01.09.2019 г. до 30.09.2019 г.
11. „Оранжерии-Гимел II“ ЕООД
„Оранжерии-Гимел II“ ЕООД 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 831915153, 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-44 от 09.10.2019 г. с
приложения за издаване на сертификат за произход на електрическата енергия,
произведена по комбиниран начин през периода от 01.09.2019 г. до 30.09.2019 г. от
производствената централа ТЕЦ „Оранжерия Левски“, гр. Левски, обл. Плевен,
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): 28,105 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: 0,819 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: 28 бр.;

ОБЩО: 28 бр.;
• ДАННИ ОТНОСНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СЕРТИФИКАТИ ЗА ПРОИЗХОД:
– Моля, на основание чл. 10, ал. 1 от Наредба № 7 от 19.07.2017 г., да бъдат
ПРЕХВЪРЛЕНИ, като дял от издадените по т. 2.3, следните сертификати за произход:

За ФСЕС: 28 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 3,044 MWе;
• В производствена централа ТЕЦ „Оранжерия Левски“ през разглеждания период е
била в експлоатация една инсталация за комбинирано производство на електрическа и
топлинна енергия (ДВГ-1) с газо-бутален двигател тип „Jenbacher JMS 620 GS-N.L“,
производство на „Jenbacher“, Австрия и електрически генератор „Leroy Somer“ тип SA 54
UI95-4P, 6300 V, 50 Hz, 3800 kVA, cos phi 0,8. 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 %.
• Данни и постигнати показатели от инсталациите за комбинирано производство:
Означаване на инсталаци/ята/ите/
Вид на инсталаци/ята/ите/
Година на въвеждане в експлоатация
Вид на основното гориво
Долна раб. калоричност на горивото
Средна месечна температура
К.П.Д. за разделно пр-во на ЕЕ
К.П.Д. за разделно пр-во на ТЕ
Изискване за ηобщо
Постигнат резултат за ηобщо
Изискване за ΔF
Постигнат резултат за ΔF

ДВГ-1
д.в.г.
09.12.2013 г.
пр. газ
34 480 kJ/nm3
19,9оС
48,41%
90,00%
≥75,00%
77,50%
≥10,00%
18,80%

• Количества електрическа енергия на изхода по електромер:
Мярка

ВСИЧКО

MWh

28,105

Собственост на
ЕСО
няма

Собственост на
ЕРП
28,105

Директни електропроводи
по чл. 119, ал. 2
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 (отбелязано в справката, като реално това е
„Сума на ЕЕ по чл. 162а“ от ЗЕ) = 1,470 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
Полезна топлинна енергия
Електрическа енергия
Еквивалентна енергия на горивото

Мярка
MWh
MWh
MWh

Тотална
енергия
29,487
29,575
76,211

Комбинирана
енергия
29,487
29,575
76,211

Некомбинирана енергия
топлинна електрическа
–
–
–
–
–
–

• Потребена топлинна енергия: 29,487 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:
29,575 MWh – 1,470 MWh = 28,105 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 29,575 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 29,575 MWh;
• Количеството произведена нетна високоефективна комбинирана електрическа
енергия, измерено на изхода на централата през разглеждания период, е в размер на
28,105 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

Дял
нетна ЕЕ

Дял нетна ЕЕ от ВКЕП подадена по
електропреносна мрежа (ЕПМ)

Дял нетна ЕЕ от ВКЕП подадена по
електроразпределителна мрежа (ЕРМ)

37

ВКЕП в
настоящ
месец

08/2019
09/2019

Подадена нетна
ЕЕ от
ВЕКП по
ЕПМ

Подадената
плюс
дробен
остатък
от минал
период

MWh

от ВКЕП
допълни
-ла ЕЕ от
НеВЕКП
при
продажби по чл.
119, ал. 2
от ЗЕ
MWh

Издадени
сертификати

Дробен
остатък
за
следващ
период

Подадена
нетна ЕЕ
от ВЕКП
по ЕРМ

Подадената
плюс
дробен
остатък
от минал
период

Издадени
сертификати

Дробен
остатък за
следващ
период

MWh

MWh

бр.

MWh

MWh

MWh

бр.

MWh

245,953
28,105

0
0

няма
няма

няма
няма

няма
няма

няма
няма

245,953
28,105

246,819
28,924

246
28

0,819
0,924

• От направената справка за м. 09/2019 г., използваща данните от предходния
период (м. 08/2019 г.), за който централата е имала произведена електрическа енергия от
ВЕКП, следва, че издадените сертификати на „Оранжерии-Гимел II“ EOOД 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
септември 2019 г. са в размер на 28 бр.
Въз основа на горното следва на „Оранжерии-Гимел II“ EOOД, гр. София, за
централа TEЦ „Оранжерия Левски“, гр. Левски, обл. Плевен, да бъдат издадени 28
бр. за количествата подадени по електроразпределителната мрежа, като на Фонд
„Сигурност на електроенергийната система“ да бъдат прехвърлени 28 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 01.09.2019 г. до 30.09.2019 г.
12. „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 10.10.2019 г. с
приложения за издаване на сертификати за произход на електрическата енергия,
произведена по комбиниран начин през периода от 01.09.2019 г. до 30.09.2019 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) – 774,550 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: 0,686 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: 775 бр.;
• ДАННИ ОТНОСНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СЕРТИФИКАТИ ЗА ПРОИЗХОД:
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– Моля, на основание чл. 10, ал. 1 от Наредба № 7 от 19.07.2017 г., да бъдат
ПРЕХВЪРЛЕНИ, като дял от издадените по т. 2.3, следните сертификати за произход:

За ФСЕС: 775 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 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/
Вид на инсталаци/ята/ите/
Година на въвеждане в експлоатация
Вид на основното гориво
Долна раб. калоричност на горивото
Средна месечна температура
К.П.Д. за разделно пр-во на ЕЕ
К.П.Д. за разделно пр-во на ТЕ
Изискване за ηобщо
Постигнат резултат за ηобщо
Изискване за ΔF
Постигнат резултат за ΔF

ДВГ-1
д.в.г.
30.06.2014
пр. газ
34 481 kJ/nm3
18,5оС
47,71%
90,00%
≥75,00%
83,38%
>10,00%
23,84%

• Количества електрическа енергия на изхода по електромер:
Мярка

ВСИЧКО

MWh

774,550

Собственост на
ЕСО
няма

Собственост на
ЕРП
774,550

Директни електропроводи
по чл. 119, ал. 2
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) = 38,728 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 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
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Полезна топлинна енергия
Електрическа енергия
Еквивалентна енергия на горивото

MWh
MWh
MWh

914,400
813,278
2071,964

914,400
813,278
2071,964

–
–
–

–
–
–

• Потребена топлинна енергия: 914,400 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:
813,278 MWh – 38,728 MWh = 774,550 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 813,278 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 813,278 MWh;
• Количеството произведена нетна високоефективна комбинирана електрическа
енергия, измерено на изхода на централата през разглеждания период, е в размер на
774,550 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

05/2019
09/2019

MWh

Дял
нетна ЕЕ
от ВКЕП
допълни
-ла ЕЕ от
НеВЕКП
при
продажби по чл.
119, ал. 2
от ЗЕ
MWh

385,299
774,550

0
0

Нетна
ЕЕ от
ВКЕП в
настоящ
месец

Дял нетна ЕЕ от ВКЕП подадена по
електропреносна мрежа (ЕПМ)
Издадени
сертификати

Дробен
остатък
за
следващ
период

Дял нетна ЕЕ от ВКЕП подадена по
електроразпределителна мрежа (ЕРМ)

Подадена нетна
ЕЕ от
ВЕКП по
ЕПМ

Подадената
плюс
дробен
остатък
от минал
период

Подадена
нетна ЕЕ
от ВЕКП
по ЕРМ

Подадената
плюс
дробен
остатък
от минал
период

Издадени
сертификати

Дробен
остатък за
следващ
период

MWh

MWh

бр.

MWh

MWh

MWh

бр.

MWh

няма
няма

няма
няма

няма
няма

няма
няма

385,299
774,550

385,686
775,236

385
775

0,686
0,236

• От направената справка за м. 09/2019 г., използваща данните от предходния
период (м. 05/2019 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
„Сигурност на електроенергийната система“ съгласно чл. 163б, ал. 6 от ЗЕ – за месец
септември 2019 г. са в размер на 775 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
775
бр.
за
количествата
подадени
по
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електроразпределителната мрежа, като на Фонд „Сигурност на електроенергийната
система“ да бъдат прехвърлени 775 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 01.09.2019 г. до 30.09.2019 г.
13. „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 11.10.2019 г. с
приложения за издаване на сертификати за произход на електрическата енергия,
произведена по комбиниран начин през периода от 01.09.2019 г. до 30.09.2019 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): 359,413 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: 0,390 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: 359 бр.;
• ДАННИ ОТНОСНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СЕРТИФИКАТИ ЗА ПРОИЗХОД:
– Моля, на основание чл. 10, ал. 1 от Наредба № 7 от 19.07.2017 г., да бъдат
ПРЕХВЪРЛЕНИ, като дял от издадените по т. 2.3, следните сертификати за произход:

За ФСЕС: 359 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;
• 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;
41

– 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/
Вид на инсталаци/ята/ите/
Година на въвеждане в експлоатация
Вид на основното гориво
Долна раб. калоричност на горивото
Средна месечна температура
К.П.Д. за разделно пр-во на ЕЕ
К.П.Д. за разделно пр-во на ТЕ
Изискване за ηобщо
Постигнат резултат за ηобщо
Изискване за ΔF
Постигнат резултат за ΔF

ДВГ-1
д.в.г.
19.02.2015 г.
пр. газ
34 342 kJ/nm3
19,9оС
48,49%
90,00%
≥75,00%
80,32%
>10,00%
21,70%

• Количества електрическа енергия на изхода по електромер:
Мярка

ВСИЧКО

MWh

359,413

Собственост на
ЕСО
няма

Собственост на
ЕРП
359,413

Директни електропроводи
по чл. 119, ал. 2
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) = 11,640 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
Полезна топлинна енергия
Електрическа енергия
Еквивалентна енергия на горивото

Мярка
MWh
MWh
MWh

Тотална
енергия
365,920
371,053
917,551

Комбинирана
енергия
365,920
371,053
917,551

Некомбинирана енергия
топлинна електрическа
–
–
–
–
–
–

• Потребена топлинна енергия: 365,920 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
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:
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371,053 MWh – 11,640 MWh = 359,413 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 371,053 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 371,053 MWh;
• Количеството произведена нетна високоефективна комбинирана електрическа
енергия, измерено на изхода на централата през разглеждания период, е в размер на
359,413 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

06/2019
09/2019

MWh

Дял
нетна ЕЕ
от ВКЕП
допълни
-ла ЕЕ от
НеВЕКП
при
продажби по чл.
119, ал. 2
от ЗЕ
MWh

7,515
359,413

0
0

Нетна
ЕЕ от
ВКЕП в
настоящ
месец

Дял нетна ЕЕ от ВКЕП подадена по
електропреносна мрежа (ЕПМ)
Издадени
сертификати

Дробен
остатък
за
следващ
период

Дял нетна ЕЕ от ВКЕП подадена по
електроразпределителна мрежа (ЕРМ)

Подадена нетна
ЕЕ от
ВЕКП по
ЕПМ

Подадената
плюс
дробен
остатък
от минал
период

Подадена
нетна ЕЕ
от ВЕКП
по ЕРМ

Подадената
плюс
дробен
остатък
от минал
период

Издадени
сертификати

Дробен
остатък за
следващ
период

MWh

MWh

бр.

MWh

MWh

MWh

бр.

MWh

няма
няма

няма
няма

няма
няма

няма
няма

7,515
359,413

8,390
359,803

8
359

0,390
0,803

• От направената справка за м. 09/2019 г., използваща данните от предходния
период (м. 06/2019 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
септември 2019 г. са в размер на 359 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 359 бр. за количествата подадени по
електроразпределителната мрежа, като на Фонд „Сигурност на електроенергийната
система“ да бъдат прехвърлени 359 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 01.09.2019 г. до 30.09.2019 г.
14. „Енергиен център Зебра“ ЕООД
„Енергиен център Зебра“ ЕООД със седалище и адрес на управление: Област
София (столица), община Столична, гр. Нови Искър, п.код 1280, Промишлена зона 1, с
ЕИК 204883234 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-30 от 11.10.2019 г. с
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приложения за издаване на сертификати за произход на електрическата енергия,
произведена по комбиниран начин през периода от 01.09.2019 г. до 30.09.2019 г. от
производствената централа ТЕЦ „Енергиен център Зебра“, гр. Нови Искър, 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): 14,401 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: 0,000 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: 14 бр.;
• ДАННИ ОТНОСНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СЕРТИФИКАТИ ЗА ПРОИЗХОД:
– Моля, на основание чл. 10, ал. 1 от Наредба № 7 от 19.07.2017 г., да бъдат
ПРЕХВЪРЛЕНИ, като дял от издадените по т. 2.3, следните сертификати за произход:

За ФСЕС: 14 бр.
Във връзка с това, че издаденият от МЕ Алгоритъм за 2019 г. е на името на „Зебра“
АД, а заявлението е от „Енергиен център Зебра“ ЕООД, е приложена към придружаващата
документация и отделна Декларация, в която се заявява, че от 03.10.2018 г. собствеността
на инсталациите за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия на
„Зебра“ АД е прехвърлена на „Енергиен център Зебра“ ЕООД, като инсталациите не са
променяни и утвърденият от Министъра на енергетиката алгоритъм за пресмятане на
режимните фактори и на количеството комбинирана електрическа енергия, произведена от
инсталации за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия на „Зебра“
АД за 2019 г. следва да се прилага за „Енергиен център Зебра“ ЕООД. Това уточнение е
необходимо, тъй като 100% собственик на капитала на „Енергиен център Зебра“ ЕООД е
дружество „Енерджи Пропърти Инвест“ ООД, при което няма пряка капиталова връзка
със „Зебра“ АД. Следва да се има предвид, че молбите за издаване на алгоритъм за 2019 г.
се подават в МЕ през месец септември 2018 г. – т.е. това е един месец преди смяната на
собствеността. Освен това с писмо вх. № Е-14-57-5 от 19.10.2018 г. дружеството надлежно
е уведомило КЕВР за тази смяна.
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 1,570 MWе.
• През разглеждания период в ТЕЦ „Енергиен център Зебра“ 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 1570GQMB – производство на
„GUMMINS Power Generation (UK) и електрически генератор на същата фирма.
Параметрите на инсталацията ДВГ-1 са:
– номинална електрическа мощност 1,570 MWе;
– обща топлинна мощност на топлообменниците 2,268 MWt;
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– електрическа ефективност 36,90%;
– топлинна ефективност 50,94%;
– обща ефективност 87,84%.
• Данни и постигнати показатели от инсталацията за комбинирано производство:
Означаване на инсталациите
Вид на инсталаци/ята/ите/
Година на въвеждане в експлоатация
Вид на основното гориво
Долна раб. калоричност на горивото
Средна месечна температура
К.П.Д. за разделно пр-во на ЕЕ
К.П.Д. за разделно пр-во на ТЕ
Изискване за ηобщо
Постигнат резултат за ηобщо
Изискване за ΔF
Постигнат резултат за ΔF

ДВГ-1
д.в.г.
15.02.2010 г.
пр. газ
34 481 kJ/nm3
18,0оС
47,86%
90,00%
≥75,00%
87,85%
≥10,00%
25,33%

• Количества електрическа енергия на изхода по електромер:
Мярка

ВСИЧКО

MWh

14,401

Собственост на
ЕСО
няма

Собственост на
ЕРП
14,401

Директни електропроводи
по чл. 119, ал. 2
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) = 0,599 MWh;
– няма закупена ЕЕ за производството .= 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 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 инсталация ДВГ-1, получени при
прилагането на методиката за изчисляването на режимните фактори, са следните:
Показатели за централата
Полезна топлинна енергия
Електрическа енергия
Еквивалентна енергия на горивото

Мярка
МWh
МWh
МWh

Тотална
енергия
20,490
15,000
40,400

Комбинирана
енергия
20,490
15,000
40,400

Некомбинирана енергия
топлинна електрическа
–
–
–
–
–
–

• Потребена топлинна енергия: 20,490 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:
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15,000 MWh – 0,599 MWh = 14,401 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 15,000 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 15,000 MWh;
• Количеството произведена нетна високоефективна комбинирана електрическа
енергия, измерено на изхода на централата през разглеждания период, е в размер на
14,401 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

09/2019

MWh

Дял
нетна ЕЕ
от ВКЕП
допълни
-ла ЕЕ от
НеВЕКП
при
продажби по чл.
119, ал. 2
от ЗЕ
MWh

14,401

0

Нетна
ЕЕ от
ВКЕП в
настоящ
месец

Дял нетна ЕЕ от ВКЕП подадена по
електропреносна мрежа (ЕПМ)
Издадени
сертификати

Дробен
остатък
за
следващ
период

Дял нетна ЕЕ от ВКЕП подадена по
електроразпределителна мрежа (ЕРМ)

Подадена нетна
ЕЕ от
ВЕКП по
ЕПМ

Подадената
плюс
дробен
остатък
от минал
период

Подадена
нетна ЕЕ
от ВЕКП
по ЕРМ

Подадената
плюс
дробен
остатък
от минал
период

Издадени
сертификати

Дробен
остатък за
следващ
период

MWh

MWh

бр.

MWh

MWh

MWh

бр.

MWh

няма

няма

няма

няма

14,401

14,401

14

0,401

• От направената справка за м. 09/2019 г. следва, че издадените сертификати на
„Енергиен център Зебра“ ЕООД 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 септември 2019 г. са в размер на 14 бр.
Въз основа на горното следва на „Енергиен център Зебра“ ЕООД, за централа
ТЕЦ „Енергиен център Зебра“, гр. Нови Искър, да бъдат издадени 14 бр. за
количествата подадени по електроразпределителната мрежа, като на Фонд
„Сигурност на електроенергийната система“ да бъдат прехвърлени 14 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 01.09.2019 г. до 30.09.2019 г.
15. „Топлофикация-Враца“ ЕАД – ТЕЦ „Градска“
„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
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 11.10.2019 г., с
приложения за издаване на сертификат за произход на електрическа енергия, произведена
от централа за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия ТЕЦ
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„Градска“, за периода от 01.09.2019 г. до 30.09.2019 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): 3428,525 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: 0,396 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: 3428 бр.;

ОБЩО: 3428 бр.;
• ДАННИ ОТНОСНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СЕРТИФИКАТИ ЗА ПРОИЗХОД:
– Моля, на основание чл. 10, ал. 1 от Наредба № 7 от 19.07.2017 г., да бъдат
ПРЕХВЪРЛЕНИ, като дял от издадените по т. 2.3, следните сертификати за произход:

За ФСЕС: 3428 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“ са били в експлоатация две
инсталации (ДВГ-1, ДВГ-2) за комбинирано производство на електрическа и топлинна
енергия, всяка от които се състои от двигател с вътрешно горене тип W16V 25 SG –
производство на Wartsila Швеция и електрически генератор. Параметрите на инсталациите
ДВГ-1 и ДВГ-2 са еднакви и имат 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
Вид на инсталаци/ята/ите/
Година на въвеждане в експлоатация
Вид на основното гориво
Долна раб. калоричност на горивото
Средна месечна температура
К.П.Д. за разделно пр-во на ЕЕ
К.П.Д. за разделно пр-во на ТЕ
Изискване за ηобщо
Постигнат резултат за ηобщо
Изискване за ΔF
Постигнат резултат за ΔF

ДВГ-1
д.в.г.
25.11.2005 г.
пр. газ
34 482 kJ/nm3
19,90оС
48,39%
90,00%

ДВГ-2
д.в.г.
25.11.2005 г.
пр. газ
34 482 kJ/nm3
19,90оС
48,39%
90,00%

≥75,00%

≥75,00%

76,17%

77,52%

≥10,00%
16,83%

≥10,00%
18,61%

• Количества електрическа енергия на изхода по електромер:
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Мярка

ВСИЧКО

MWh

3428,525

Собственост на
ЕСО
няма

Собственост на
ЕРП
3428,525

Директни електропроводи
по чл. 119, ал. 2
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) = 198,175 MWh;
– закупена ЕЕ за производство ТЕЦ – Езакуп. за произв. = 0,042 MWh
– Есн тец = 198,217 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, както
и обобщените брутни данни за централата, получени при прилагането на методиката за
изчисляването на режимните фактори, са следните:
Показатели за инсталация ДВГ-1
Полезна топлинна енергия
Електрическа енергия
Еквивалентна енергия на горивото
Показатели за инсталация ДВГ-2

Мярка
MWh
MWh
MWh
Мярка

Полезна топлинна енергия
Електрическа енергия
Еквивалентна енергия на горивото

MWh
MWh
MWh

ОБЩО показатели за
централата
Полезна топлинна енергия
Електрическа енергия
Еквивалентна енергия на горивото

Мярка
MWh
MWh
MWh

Тотална
енергия
1760,200
1686,400
4524,913

Комбинирана
енергия
1760,200
1686,400
4524,913

Некомбинирана енергия
топлинна електрическа
–
–
–
–
–
–

Тотална
енергия
1972,800
1940,300
5047,648

Комбинирана
енергия
1972,800
1940,300
5047,648

Некомбинирана енергия
топлинна електрическа
–
–
–
–
–
–

Тотална
енергия
3733,000
3626,700
9572,561

Комбинирана
енергия
3733,000
3626,700
9572,561

Некомбинирана енергия
топлинна електрическа
–
–
–
–
–
–

• Потребена топлинна енергия: 1312,030 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 инсталациите 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.
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:
3626,700 MWh – 198,175 MWh = 3428,525 MWh – отговаря на цялата Енето.
Изводи:
• Отчетената обща енергийна ефективност на използваното гориво през
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разглеждания период за инсталации ДВГ-1 и 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 3626,700 MWh;
• Отчетената икономия на използваното гориво през разглеждания период за
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 3626,700 MWh;
• Количеството произведена нетна високоефективна комбинирана електрическа
енергия, измерено на изхода на централата през разглеждания период, е в размер на
3428,525 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

08/2019
09/2019

MWh

Дял
нетна ЕЕ
от ВКЕП
допълни
-ла ЕЕ от
НеВЕКП
при
продажби по чл.
119, ал. 2
от ЗЕ
MWh

3421,533
3428,525

0
0

Нетна
ЕЕ от
ВКЕП в
настоящ
месец

Дял нетна ЕЕ от ВКЕП подадена по
електропреносна мрежа (ЕПМ)
Издадени
сертификати

Дробен
остатък
за
следващ
период

Дял нетна ЕЕ от ВКЕП подадена по
електроразпределителна мрежа (ЕРМ)

Подадена нетна
ЕЕ от
ВЕКП по
ЕПМ

Подадената
плюс
дробен
остатък
от минал
период

Подадена
нетна ЕЕ
от ВЕКП
по ЕРМ

Подадената
плюс
дробен
остатък
от минал
период

Издадени
сертификати

Дробен
остатък за
следващ
период

MWh

MWh

бр.

MWh

MWh

MWh

бр.

MWh

няма
няма

няма
няма

няма
няма

няма
няма

3421,533
3428,525

3422,396
3428,921

3422
3428

0,396
0,921

• От направената справка за м. 09/2019 г., използваща данните от предходния
период (м. 08/2019 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 септември 2019 г. са в размер на 3428 бр.
Въз основа на горното следва на „Топлофикация-Враца“ ЕАД, за централа
ТЕЦ „Градска“, гр. Враца, да бъдат издадени 3428 бр. за количествата подадени по
електроразпределителната мрежа, като на Фонд „Сигурност на електроенергийната
система“ да бъдат прехвърлени 3428 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 01.09.2019 г. до 30.09.2019 г.
16. „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
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 11.10.2019 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 01.09.2019 г. до 30.09.2019 г., отбелязани в заявлението като:
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• 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): 1267,342 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: 0,741 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: 1268 бр.;

ОБЩО: 1268 бр.;
• ДАННИ ОТНОСНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СЕРТИФИКАТИ ЗА ПРОИЗХОД:
– Моля, на основание чл. 10, ал. 1 от Наредба № 7 от 19.07.2017 г., да бъдат
ПРЕХВЪРЛЕНИ, като дял от издадените по т. 2.3, следните сертификати за произход:

За ФСЕС: 1268 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
Вид на инсталаци/ята/ите/
Година на въвеждане в експлоатация
Вид на основното гориво
Долна раб. калоричност на горивото
Средна месечна температура
К.П.Д. за разделно пр-во на ЕЕ
К.П.Д. за разделно пр-во на ТЕ
Изискване за ηобщо
Постигнат резултат за ηобщо
Изискване за ΔF
Постигнат резултат за ΔF

ДВГ-1
д.в.г.
16.02.2012 г.
пр. газ
34 481 kJ/nm3
19,90оС
47,50%
90,00%
≥75,00%
76,97%
≥10,00%
22,68%

• Количества електрическа енергия на изхода по електромер:
Мярка

ВСИЧКО

MWh

1267,342

Собственост на
ЕСО
няма

Собственост на
ЕРП
1267,342

Директни електропроводи
по чл. 119, ал. 2
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 (отбелязано в справката, като реално това е
„Сума на ЕЕ по чл. 162а“ от ЗЕ) = 94,558 MWh;
– ЕЕ за производство ТЕЦ – Есн тец (Есн + Езакуп. за произв.) = 95,313 MWh, в т.ч.
Езакуп. за произв. = 0,755 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
Полезна топлинна енергия
Електрическа енергия
Еквивалентна енергия на горивото

Мярка
МWh
МWh
МWh

Тотална
енергия
1017,000
1361,900
3090,631

Комбинирана
енергия
1017,000
1361,900
3090,631

Некомбинирана енергия
топлинна електрическа
–
–
–
–
–
–

• Потребена топлинна енергия: 342,270 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:
1361,900 MWh – 94,558 MWh = 1267,342 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 1361,900 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 1361,900 MWh;
• Количеството произведена нетна високоефективна комбинирана електрическа
енергия, измерено на изхода на централата през разглеждания период, е в размер на
1267,342 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
месец

08/2019
09/2019

MWh

Дял
нетна ЕЕ
от ВКЕП
допълни
-ла ЕЕ от
НеВЕКП
при
продажби по чл.
119, ал. 2
от ЗЕ
MWh

471,997
1267,342

0
0

Нетна
ЕЕ от
ВКЕП в
настоящ
месец

Дял нетна ЕЕ от ВКЕП подадена по
електропреносна мрежа (ЕПМ)
Издадени
сертификати

Дробен
остатък
за
следващ
период

Дял нетна ЕЕ от ВКЕП подадена по
електроразпределителна мрежа (ЕРМ)

Подадена нетна
ЕЕ от
ВЕКП по
ЕПМ

Подадената
плюс
дробен
остатък
от минал
период

Подадена
нетна ЕЕ
от ВЕКП
по ЕРМ

Подадената
плюс
дробен
остатък
от минал
период

Издадени
сертификати

Дробен
остатък за
следващ
период

MWh

MWh

бр.

MWh

MWh

MWh

бр.

MWh

няма
няма

няма
няма

няма
няма

няма
няма

471,997
1267,342

472,741
1268,083

472
1268

0,741
0,083

• От направената справка за м. 09/2019 г., използваща данните от предходния
период (м. 08/2019 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 септември 2019 г. са в размер на 1268 бр.
Въз основа на горното следва на „Топлофикация–Враца“ ЕАД, за централа
ОЦ „Младост“, гр. Враца, да бъдат издадени 1268 бр. за количествата подадени по
електроразпределителната мрежа, като на Фонд „Сигурност на електроенергийната
система“ да бъдат прехвърлени 1268 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 01.09.2019 г. до 30.09.2019 г.
17. „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 10.10.2019 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 01.09.2019 г. до 30.09.2019 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) – 8371,103 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: 0,469 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: 8371 бр.;
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 ОБЩО: 8371 бр.;
• ДАННИ ОТНОСНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СЕРТИФИКАТИ ЗА ПРОИЗХОД:
– Моля, на основание чл. 10, ал. 1 от Наредба № 7 от 19.07.2017 г., да бъдат
ПРЕХВЪРЛЕНИ, като дял от издадените по т. 2.3, следните сертификати за произход:
 За ФСЕС: 8371 бр.
След прегледа на представената информация е констатирано следното:
• Повторно е подадена информация, относно настъпилите промени в средствата за
търговско измерване на ЕЕ от/към обекта „Топлофикация – Бургас” ЕАД, собственост на
„ЕСО” ЕАД:
– отпада изцяло търговското измерване на „ЕСО” ЕАД на електрическа енергия на
.линия 110 kV от/към „Топлофикация – Бургас” ЕАД
– въведени са в експлоатация 2 броя нови средства за търговско измерване на
линии 6,3 kV (Трафо 1 и Трафо 2) от/към обекта, собственост на „ЕСО” ЕАД;
– отпадна търговско измерване по 2 броя от общо 3 броя от уредите, собственост на
„ЕСО” ЕАД, за търговско измерване на електрическа енергия от/към „Топлофикация –
Бургас” ЕАД на линия 20 kV.
• 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 шест инсталации (ДВГ-1 ÷ 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 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
Вид на инсталациите
Въвеждане в експлоатация
Вид на основното гориво
Долна работна калоричност
на горивото
Ср. месечна температура

ДВГ-1
д.в.г.
26.04.2007
пр. газ

ДВГ-2
д.в.г.
26.04.2007
пр. газ

ДВГ-3
д.в.г.
26.04.2007
пр. газ

ДВГ-4
д.в.г.
26.04.2007
пр. газ

ДВГ-5
д.в.г.
26.04.2007
пр. газ

ДВГ-6
д.в.г.
26.04.2007
пр. газ

34 480
kJ/nm3

34 480
kJ/nm3

34 480
kJ/nm3

34 480
kJ/nm3

34 480
kJ/nm3

34 480
kJ/nm3

20,7оС

20,7оС

20,7оС

20,7оС

20,7оС

20,7оС
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К.П.Д. за разд. пр-во на ЕЕ
К.П.Д. за разд. пр-во на ТЕ
Изискване за ηобщо
Постигнат резултат за ηобщо
Изискване за ΔF
Постигнат резултат за ΔF

48,45%
90,00%

48,45%
90,00%

48,45%
90,00%

48,45%
90,00%

48,45%
90,00%

48,45%
90,00%

≥75,00%

≥75,00%

≥75,00%

≥75,00%

≥75,00%

≥75,00%

77,69%

77,21%

77,48%

78,30%

77,82%

79,68%

≥10,00%
19,63%

≥10,00%
18,47%

≥10,00%
18,79%

≥10,00%
19,30%

≥10,00%
18,32%

≥10,00%
20,72%

• Количества електрическа енергия на изхода по електромер:
Мярка
MWh

ВСИЧКО
8371,103

Собственост на
ЕСО
8371,103

Собственост на
ЕРП
няма

Директни електропроводи по
чл. 119, ал. 2
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) = 389,897 MWh;
– закупени количества ЕЕ за ТЕЦ = 0;
• 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 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 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
Полезна топлинна енергия
Електрическа енергия
Еквивалентна енергия на горивото
Показатели ДВГ-2
Полезна топлинна енергия
Електрическа енергия
Еквивалентна енергия на горивото
Показатели ДВГ-3
Полезна топлинна енергия
Електрическа енергия
Еквивалентна енергия на горивото
Показатели ДВГ-4
Полезна топлинна енергия
Електрическа енергия
Еквивалентна енергия на горивото
Показатели ДВГ-5
Полезна топлинна енергия
Електрическа енергия
Еквивалентна енергия на горивото

Мярка
MWh
MWh
MWh
Мярка
MWh
MWh
MWh
Мярка
MWh
MWh
MWh
Мярка
MWh
MWh
MWh
Мярка
MWh
MWh
MWh

Тотална
енергия
1495,000
1587,000
3967,131

Комбинирана
енергия
1495,000
1587,000
3967,131

Некомбинирана енергия
топлинна електрическа
–
–
–
–
–
–

Тотална
енергия
1634,000
1641,000
4241,720

Комбинирана
енергия
1634,000
1641,000
4241,720

Некомбинирана енергия
топлинна електрическа
–
–
–
–
–
–

Тотална
енергия
1260,000
1270,000
3265,300

Комбинирана
енергия
1260,000
1270,000
3265,300

Некомбинирана енергия
топлинна електрическа
–
–
–
–
–
–

Тотална
енергия
1477,000
1447,000
3734,301

Комбинирана
енергия
1477,000
1447,000
3734,301

Некомбинирана енергия
топлинна електрическа
–
–
–
–
–
–

Тотална
енергия
1473,000
1387,000
3675,263

Комбинирана
енергия
1473,000
1387,000
3675,263

Некомбинирана енергия
топлинна електрическа
–
–
–
–
–
–
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Показатели ДВГ-6

Мярка

Полезна топлинна енергия
Електрическа енергия
Еквивалентна енергия на горивото

MWh
MWh
MWh

ОБЩО показатели за
централата
Полезна топлинна енергия
Електрическа енергия
Еквивалентна енергия на горивото

Мярка
MWh
MWh
MWh

Тотална
енергия
1456,000
1429,000
3620,669

Комбинирана
енергия
1456,000
1429,000
3620,669

Некомбинирана енергия
топлинна електрическа
–
–
–
–
–
–

Тотална
енергия
8795,000
8761,000
22 504,384

Комбинирана
енергия
8795,000
8761,000
22 504,384

Некомбинирана енергия
топлинна електрическа
–
–
–
–
–
–

• Потребена топлинна енергия: 5352,005 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:
8761,000 MWh – 389,897 MWh = 8371,103 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
8761,000 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
8761,000 MWh;
• Количеството произведена нетна високоефективна комбинирана електрическа
енергия, измерено на изхода на централата през разглеждания период, е в размер на
8371,103 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

08/2019
09/2019

MWh

Дял
нетна ЕЕ
от ВКЕП
допълни
-ла ЕЕ от
НеВЕКП
при
продажби по чл.
119, ал. 2
от ЗЕ
MWh

8700,047
8371,103

0
0

Нетна
ЕЕ от
ВКЕП в
настоящ
месец

Дял нетна ЕЕ от ВКЕП подадена по
електропреносна мрежа (ЕПМ)
Подадена нетна
ЕЕ от
ВЕКП по
ЕПМ

Подадената
плюс
дробен
остатък
от минал
период

Издадени
сертификати

Дробен
остатък
за
следващ
период

Дял нетна ЕЕ от ВКЕП подадена по
електроразпределителна мрежа (ЕРМ)
Подадена
нетна ЕЕ
от ВЕКП
по ЕРМ

Подадената
плюс
дробен
остатък
от минал
период

Издадени
сертификати

Дробен
остатък за
следващ
период

MWh

MWh

бр.

MWh

MWh

MWh

бр.

MWh

8700,047
8371,103

8700,469
8371,572

8700
8371

0,469
0,572

няма
няма

няма
няма

няма
няма

няма
няма
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• От направената справка за м. 09/2019 г., използваща данните от предходния
период (м. 08/2019 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 септември 2019 г.
са в размер на 8371 бр.
Въз основа на горното следва на „Топлофикация-Бургас“ ЕАД, гр. Бургас, за
централа „Бургас“, гр. Бургас, да бъдат издадени 8371 бр. за количествата подадени
по електропреносната мрежа, като на Фонд „Сигурност на електроенергийната
система“ да бъдат прехвърлени 8371 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 01.09.2019 г. до 30.09.2019 г.
18. „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: № И1Л-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 10.10.2019 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 01.09.2019 г. до 30.09.2019 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): 3095,103 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: 0,770 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: 3095 бр.;

ОБЩО: 3095 бр.;
• ДАННИ ОТНОСНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СЕРТИФИКАТИ ЗА ПРОИЗХОД:
– Моля, на основание чл. 10, ал. 1 от Наредба № 7 от 19.07.2017 г., да бъдат
ПРЕХВЪРЛЕНИ, като дял от издадените по т. 2.3, следните сертификати за произход:

За ФСЕС: 3095 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 11,180 MWe.
• В централата „Владислав Варненчик“, гр. Варна през разглеждания период са
били в експлоатация четири инсталации (ДВГ-1, ДВГ-3, ДВГ-4 и ДВГ-5) за комбинирано
производство на електрическа и топлинна енергия.
• Параметрите на всяка от инсталациите ДВГ-1 и ДВГ-2, оборудвани с двигател с
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 43,5%;
– обща ефективност 84,0%;
• Данни и постигнати показатели от инсталациите за комбинирано производство:
Означаване на инсталациите
Вид на инсталациите
Година на въвеждане в експлоатация
Вид на основното гориво
Долна раб. калоричност на горивото
Средна месечна температура
К.П.Д. за разделно пр-во на ЕЕ
К.П.Д. за разделно пр-во на ТЕ
Изискване за ηобщо
Постигнат резултат за ηобщо
Изискване за ΔF
Постигнат резултат за ΔF

ДВГ-1
д.в.г.
29.04.2005 г.
пр. газ
34 480 kJ/nm3
20,7оС
48,46%
90,00%

ДВГ-3
д.в.г.
22.04.2009 г.
пр. газ
34 480 kJ/nm3
20,7оС
48,46%
90,00%

ДВГ-4
д.в.г.
22.04.2009 г.
пр. газ
34 480 kJ/nm3
20,7оС
48,46%
90,00%

ДВГ-5
д.в.г.
01.10.2015 г.
пр. газ
34 480 kJ/nm3
20,7оС
48,46%
90,00%

≥75,00%

≥75,00%

≥75,00%

≥75,00%

80,36%

81,66%

79,67%

79,24%

≥10,00%
22,13%

≥10,00%
22,92%

≥10,00%
21,54%

≥10,00%
20,48%

• Количества електрическа енергия на изхода по електромер:
Мярка

ВСИЧКО

MWh

3095,103

Собственост на
ЕСО
няма

Собственост на
ЕРП
3095,103

Директни електропроводи
по чл. 119, ал. 2
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) = 131,197 MWh
– закупена ЕЕ за производство. Езакуп. за произв. = 3,804 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;
• Общите показатели през разглеждания период на инсталации: ДВГ-1, 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

Полезна топлинна енергия
Електрическа енергия
Еквивалентна енергия на горивото

MWh
MWh
MWh

Показатели за инсталация ДВГ-3

Мярка

Полезна топлинна енергия
Електрическа енергия
Еквивалентна енергия на горивото

MWh
MWh
MWh

Показатели за инсталация ДВГ-4

Мярка

Полезна топлинна енергия
Електрическа енергия
Еквивалентна енергия на горивото

MWh
MWh
MWh

Показатели за инсталация ДВГ-5

Мярка

Полезна топлинна енергия
Електрическа енергия
Еквивалентна енергия на горивото

MWh
MWh
MWh

ОБЩО показатели за
централата
Полезна топлинна енергия
Електрическа енергия
Еквивалентна енергия на горивото

Мярка
MWh
MWh
MWh

Тотална
енергия
1289,000
1348,100
3281,554

Комбинирана енергия
1289,000
1348,100
3281,554

Некомбинирана енергия
Топлинна електрическа
–
–
–
–
–
–

Тотална
енергия
276,200
278,000
678,700

Комбинирана енергия
276,200
278,000
678,700

Некомбинирана енергия
Топлинна електрическа
–
–
–
–
–
–

Тотална
енергия
1460,800
1538,300
3764,175

Комбинирана енергия
1460,800
1538,300
3764,175

Некомбинирана енергия
Топлинна електрическа
–
–
–
–
–
–

Тотална
енергия
62,000
61,900
156,369

Комбинирана енергия
62,000
61,900
156,369

Некомбинирана енергия
Топлинна електрическа
–
–
–
–
–
–

Тотална
енергия
3088,000
3226,300
7880,798

Комбинирана
енергия
3088,000
3226,300
7880,798

Некомбинирана енергия
Топлинна електрическа
–
–
–
–
–
–

• Потребена топлинна енергия: 1908,646 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 и ДВГ-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
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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:
3226,300 MWh – 131,197 MWh = 3095,103 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 и ДВГ-4, е поголяма от 75 % и количеството брутна комбинирана електрическа енергия, определено
съгласно наредбата по чл. 162б от ЗЕ – Наредба № РД-16-267, е в размер на 3226,300
MWh;
• Отчетената икономия на използваното гориво през разглеждания период за
всяка от инсталациите: ДВГ-1, ДВГ-2, ДВГ-3 и ДВГ-4, 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 3226,300
MWh;
• Количеството произведена нетна високоефективна комбинирана електрическа
енергия, измерено на изхода на централата през разглеждания период, е в размер на
3095,103 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

08/2019
09/2019

MWh

Дял
нетна ЕЕ
от ВКЕП
допълни
-ла ЕЕ от
НеВЕКП
при
продажби по чл.
119, ал. 2
от ЗЕ
MWh

3465,494
3095,103

0
0

Нетна
ЕЕ от
ВКЕП в
настоящ
месец

Дял нетна ЕЕ от ВКЕП подадена по
електропреносна мрежа (ЕПМ)
Издадени
сертификати

Дробен
остатък
за
следващ
период

Дял нетна ЕЕ от ВКЕП подадена по
електроразпределителна мрежа (ЕРМ)

Подадена нетна
ЕЕ от
ВЕКП по
ЕПМ

Подадената
плюс
дробен
остатък
от минал
период

Подадена
нетна ЕЕ
от ВЕКП
по ЕРМ

Подадената
плюс
дробен
остатък
от минал
период

Издадени
сертификати

Дробен
остатък за
следващ
период

MWh

MWh

бр.

MWh

MWh

MWh

бр.

MWh

няма
няма

няма
няма

няма
няма

няма
няма

3465,494
3095,103

3465,770
3095,873

3465
3095

0,770
0,873

• От направената справка за м. 09/2019 г., използваща данните от предходния
период (м. 08/2019 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
септември 2019 г. са в размер на 3095 бр.
Въз основа на горното следва на „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД, за
топлофикационна централа „Владислав Варненчик“, гр. Варна, да бъдат издадени
3095 бр. за количествата подадени по електроразпределителната мрежа, като на
Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ да бъдат прехвърлени 3095 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 01.09.2019 г. до 30.09.2019 г.
ПРОИЗВОДИТЕЛИ СЪС СПРАВКИ ЗА ТГ/КПГЦ:
19. „Топлофикация – Перник“ АД
„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, е юридическо лице, което е лицензирано по ЗЕ. Дружеството има издадена
лицензия за дейността производство на електрическа и топлинна енергия № Л-05503/08.01.2001 г.
Със заявление вх. № Е-ЗСК-9 от 09.10.2019 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 01.09.2019 г. до 30.09.2019 г., отбелязана в
заявлението като:
• ДАННИ ОТНОСНО ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТИ ЗА ПРОИЗХОД:
– Количества нетна електрическа енергия, произведени от централа с комбинирано
производство на електрическа и топлинна енергия, измерени на изхода на централата, с
постигнат показател за висока ефективност в съответствие с наредбата по чл. 162б от ЗЕ,
които са подадени по съответните мрежи:
 Електропреносната мрежа (ЕПМ) – 2729,195 MWh;
 Електроразпределителната мрежа (ЕРМ): 1181,699 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: 0,240 MWh;
 ЕРМ: 0,861 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: 2729 бр.;

ЕРМ: 1182 бр.;

ОБЩО: 3911 бр.;
• ДАННИ ОТНОСНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СЕРТИФИКАТИ ЗА ПРОИЗХОД:
– Моля, на основание чл. 10, ал. 1 от Наредба № 7 от 19.07.2017 г., да бъдат
ПРЕХВЪРЛЕНИ, като дял от издадените по т. 2.3, следните сертификати за произход:

За ФСЕС: 3911 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-4 и ТГ-5 –
за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, като:
– инсталация ТГ-4 включва кондензационна турбина с два регулируеми
пароотбори 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/
Вид на инсталаци/ята/ите/
Година на въвеждане в експлоатация
Вид на основното гориво
Долна раб. калоричност на горивото
К.П.Д. за разделно пр-во на ЕЕ

ТГ-4
кондензац. турб.
28.04.1958 г.
въглища
8075 kJ/kg
39,47%

ТГ-5
кондензац. турб.
30.08.1966 г.
въглища
8075 kJ/kg
39,47%
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К.П.Д. за разделно пр-во на ТЕ
Изискване за ηобщо
Постигнат резултат за ηобщо
Изискване за ΔF
Постигнат резултат за ΔF

84,88%

82,88%

≥80,00%

≥80,00%

63,69%

62,89%

≥10,00%
10,23%

≥10,00%
15,27%

• Количества електрическа енергия на изхода по електромер:
Мярка

ВСИЧКО

MWh

5893,834

Собственост на
ЕСО
4112,978

Собственост на
ЕРП
1780,856

Директни електропроводи
по чл. 119, ал. 2
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) = 3604,378 MWh;
– закупени количества ЕЕ за ТЕЦ = 265,608 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 инсталация ТГ-4, както и
обобщените брутни данни за централата, получени при прилагането на методиката за
изчисляването на режимните фактори, са следните:
Показатели за ТГ-4
Полезна топлинна енергия
Електрическа енергия
Еквивалентна енергия на горивото
Показатели за ТГ-5
Полезна топлинна енергия
Електрическа енергия
Еквивалентна енергия на горивото
ОБЩО за централата
Полезна топлинна енергия
Електрическа енергия
Еквивалентна енергия на горивото

Мярка
MWh
MWh
MWh
Мярка
MWh
MWh
MWh
Мярка
MWh
MWh
MWh

Тотална
енергия
17 571,578
4574,052
34 513,235

Комбинирана енергия
16 791,300
3153,406
24 930,604

Некомбинирана енергия
топлинна електрическа
780,278
–
–
1420,646
966,288
8616,343

Тотална
енергия
12 941,900
4924,160
28 212,543

Комбинирана енергия
12 403,300
3149,198
19 441,038

Некомбинирана енергия
топлинна електрическа
538,600
–
–
1774,962
660,454
8111,051

Тотална
енергия
30 513,478
9498,212
62 725,778

Комбинирана енергия
29 194,600
6302,604
44 371,642

Некомбинирана енергия
топлинна електрическа
1318,878
–
–
3195,608
1626,742
16 727,394

• Потребена топлинна енергия: 19 146,375 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
инсталациите ТГ-4 и ТГ-5 тя е по-голяма от 10%, с което е покрит критерия за
високоефективно комбинирано производство (ВЕКП) и следователно брутното
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количество от ВЕКП за централата е равно на комбинираното:
ВЕКП бруто = 6302,604 MWh;
• Определено е процентното съотношение на брутната електрическа енергия (ЕЕ)
от ВЕКП спрямо цялото брутно изработено количество:
6302,604 / 9498,212 = 0,663557 (81,88%) – 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) 3604,378 * 0,663557 = 2391,710 MWh – дял от „Сума на ЕЕ по чл. 162, ал. 1“ с
показател за ВЕКП;
2) 6302,604 MWh – 2391,710 MWh = 3910,894 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: (4112,978 / 5893,834)* 3910,894 = 2729,195 MWh – количество нетна
електрическа енергия от ВЕКП, като дял от цялото измерено количество с този
електромер/и (4112,978 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: 3910,894 – 2729,195 = 1181,699 MWh – количество нетна електрическа
енергия от ВЕКП, като дял от цялото измерено количество с този електромер/и (1780,856
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-4 е по-малка от 80% и след съответните
изчисления съгласно наредбата по чл. 162б от ЗЕ – Наредба № РД-16-267, количеството
брутна комбинирана електрическа енергия от нея е определено в размер на 3153,406
MWh;
• 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. 162б от ЗЕ – Наредба № РД-16-267, количеството
брутна комбинирана електрическа енергия от нея е определено в размер на
3149,198 MWh;
• Общото количество брутна комбинирана електрическа енергия за централата е в
размер на 6302,604 MWh;
• Отчетената икономия на използваното гориво през разглеждания период, за всяка
от инсталациите ТГ-4 и 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 6302,604 MWh;
• Количеството произведена нетна високоефективна комбинирана електрическа
енергия, измерено на изхода на централата през разглеждания период, е в размер на
3910,894 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

Дял
нетна ЕЕ

Дял нетна ЕЕ от ВКЕП подадена по
електропреносна мрежа (ЕПМ))

Дял нетна ЕЕ от ВКЕП подадена по
електроразпределителна мрежа (ЕРМ)
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ВКЕП в
настоящ
месец

08/2019
09/2019

Подадена нетна
ЕЕ от
ВЕКП по
ЕПМ

MWh

от ВКЕП
допълни
-ла ЕЕ от
НеВЕКП
при
продажби по чл.
119, ал. 2
от ЗЕ
MWh

Подадената
плюс
дробен
остатък
от минал
период

Издадени
сертификати

Дробен
остатък
за
следващ
период

Подадена
нетна ЕЕ
от ВЕКП
по ЕРМ

Подадената
плюс
дробен
остатък
от минал
период

Издадени
сертификати

Дробен
остатък за
следващ
период

MWh

MWh

бр.

MWh

MWh

MWh

бр.

MWh

3721,378
3910,894

0
0

1738,064
2729,195

1738,240
2729,435

1738
2729

0,240
0,435

1983,314
1181,699

1983,861
1182,560

1983
1182

0,861
0,560

• От направената справка за м. 09/2019 г., използваща данните от предходния
период (м. 08/2019 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 септември 2019 г.
са в размер на 2729 бр.
• От направената справка за м. 09/2019 г., използваща данните от предходния
период (м. 08/2019 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
септември 2019 г. са в размер на 1182 бр.
• Общо издадените сертификати, за реално подадената нетна електрическа енергия
от ВЕКП по ЕПМ и по ЕРМ, са в размер на 3911 бр.
Въз основа на горното следва на „Топлофикация Перник“ АД, гр. Перник, за
централа ТЕЦ „Република“, гр. Перник, да бъдат издадени 2729 бр. за количествата
подадени по електропреносната мрежа, също така да бъдат издадени 1182 бр. за
количествата подадени по електроразпределителната мрежа, като на Фонд
„Сигурност на електроенергийната система“ да бъдат прехвърлени общо за двете
мрежи 3911 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 01.09.2019 г. до
30.09.2019 г.
20. „Топлофикация – Плевен“ ЕАД
„Топлофикация-Плевен“ ЕАД 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 № Л058-03/08.01.2001 г., изм. с Решение № И1-Л-058/26.06.2008 г.
Със заявление вх. № Е-ЗСК-13 от 10.10.2019 г. и приложенията към него,
„Топлофикация-Плевен“ ЕАД 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 01.09.2019 г. до 30.09.2019
г., отбелязана в заявлението като:
• ДАННИ ОТНОСНО ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТИ ЗА ПРОИЗХОД:
– Количества нетна електрическа енергия, произведени от централа с комбинирано
производство на електрическа и топлинна енергия, измерени на изхода на централата, с
постигнат показател за висока ефективност в съответствие с наредбата по чл. 162б от ЗЕ,
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които са подадени по съответните мрежи:
 Електропреносната мрежа (ЕПМ): 19 598,017 MWh;
 Електроразпределителната мрежа (ЕРМ): 2658,560 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: 0,255 MWh;
 ЕРМ: 0,116 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: 19 598 бр.;

ЕРМ: 2658 бр.;

ОБЩО: 22 256 бр.;
• ДАННИ ОТНОСНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СЕРТИФИКАТИ ЗА ПРОИЗХОД:
– Моля, на основание чл. 10, ал. 1 от Наредба № 7 от 19.07.2017 г., да бъдат
ПРЕХВЪРЛЕНИ, като дял от издадените по т. 2.3, следните сертификати за произход:

За ФСЕС: 22 256 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, 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 (допълнителната горивна
система не е работила през периода) 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 (не е работил през периода), свързани на общ
парен колектор, захранвани с прегрята пара от КУ и енергиен котел със станционен номер
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 (не е работил през периода) 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/
Вид на инсталаци/ята/ите/
Година на въвеждане в експлоатация
Вид на основното гориво
Долна раб. калоричност на горивото
Средна месечна температура
К.П.Д. за разделно пр-во на ЕЕ
К.П.Д. за разделно пр-во на ТЕ (има наличие на върнат кондензат от 2002 t)
Изискване за ηобщо
Постигнат резултат за ηобщо
Изискване за ΔF

КПГЦ
комб. парогазов
цикъл
27.02.2008
пр. газ
34 480kJ/nm3
20,0оС
49,70%
90,00%
≥80,00%
80,72%
≥10,00%%
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Постигнат резултат за ΔF

22,16%

• Количества електрическа енергия на изхода по електромер:
Мярка

ВСИЧКО

MWh

22 256,577

Собственост на
ЕСО
19 598,017

Собственост на
ЕРП
2658,560

Директни електропроводи
по чл. 119, ал. 2
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) = 1431,423 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 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
Полезна топлинна енергия
Електрическа енергия
Еквивалентна енергия на горивото

Мярка
MWh
MWh
MWh

Тотална
енергия
20 730,000
23 688,000
55 024,000

Комбинирана
енергия
20 730,000
23 688,000
55 024,000

Некомбинирана енергия
Топлинна Електрическа
–
–
–
–
–
–

• Потребена топлинна енергия: 10 393,000 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:
23 688,000 MWh – 1431,423 MWh = 22 256,577 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
19 598,017 MWh – за издаване на сертификати относно подадената нетна електрическа
енергия от ВЕКП по ЕПМ (експлоатирана от ЕСО ЕАД) и прехвърлянето им на ФСЕС
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съгласно чл. 163б, ал. 6 от ЗЕ;
– ЕРМ: цялото измерено количество с този електромер/и/ в размер на 2658,560
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 23 688,000 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 23 688,000 MWh;
• Количеството произведена нетна високоефективна комбинирана електрическа
енергия, измерено на изхода на централата през разглеждания период, е в размер на
22 256,577 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

08/2019
09/2019

MWh

Дял
нетна ЕЕ
от ВКЕП
допълни
-ла ЕЕ от
НеВЕКП
при
продажби по чл.
119, ал. 2
от ЗЕ
MWh

21 684,520
22 256,577

0
0

Нетна
ЕЕ от
ВКЕП в
настоящ
месец

Дял нетна ЕЕ от ВКЕП подадена по
електропреносна мрежа (ЕПМ)
Подадена нетна
ЕЕ от
ВЕКП по
ЕПМ

Подадената
плюс
дробен
остатък
от минал
период

Издадени
сертификати

Дробен
остатък
за
следващ
период

Дял нетна ЕЕ от ВКЕП подадена по
електроразпределителна мрежа (ЕРМ)
Подадена
нетна ЕЕ
от ВЕКП
по ЕРМ

Подадената
плюс
дробен
остатък
от минал
период

Издадени
сертификати

Дробен
остатък за
следващ
период

MWh

MWh

бр.

MWh

MWh

MWh

бр.

MWh

19 070,082
19 598,017

19 070,255
19 598,272

19 070
19 598

0,255
0,272

2614,438
2658,560

2615,116
2658,676

2615
2658

0,116
0,676

• От направената справка за м. 09/2019 г., използваща данните от предходния
период (м. 08/2019 г.), за който централата е имала произведена електрическа енергия от
ВЕКП, следва, че издадените сертификати на „Топлофикация Плевен“ 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 септември 2019 г.
са в размер на 19 598 бр.
• От направената справка за м. 09/2019 г., използваща данните от предходния
период (м. 08/2019 г.), за който централата е имала произведена електрическа енергия от
ВЕКП, следва, че издадените сертификати на „Топлофикация Плевен“ ЕАД 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
септември 2019 г. са в размер на 2658 бр.
• Общо издадените сертификати, за реално подадената нетна електрическа енергия
от ВЕКП по ЕПМ и по ЕРМ, са в размер на 22 256 бр.
Въз основа на горното следва на „Топлофикация Плевен“ ЕАД, гр. Плевен за
централа ТЕЦ „Плевен“ гр. Плевен, да бъдат издадени 19 598 бр. за количествата
подадени по електропреносната мрежа, също така да бъдат издадени
2658 бр. за количествата подадени по електроразпределителната мрежа, като на
Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ да бъдат прехвърлени общо за
двете мрежи 22 256 бр. – сертификати за произход, всеки от които е електронен
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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
01.09.2019 г. до 30.09.2019 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-Л032 от 10.10.2011 г., изм. с Решение № И4-Л-032 от 28.08.2015 г., изм. с Решение № И4-Л032 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 09.10.2019 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 01.09.2019 г. до 30.09.2019 г., отбелязана
в заявлението като:
• ДАННИ ОТНОСНО ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТИ ЗА ПРОИЗХОД:
– Количества нетна електрическа енергия, произведени от централа с комбинирано
производство на електрическа и топлинна енергия, измерени на изхода на централата, с
постигнат показател за висока ефективност в съответствие с наредбата по чл. 162б от ЗЕ,
които са подадени по съответните мрежи:
 Електропреносната мрежа (ЕПМ) – 15 414,263 MWh;
 Електроразпределителната мрежа (ЕРМ): 2,8315 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: 0,833 MWh;
 ЕРМ: 0,924 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: 15 415 бр.;

ЕРМ: 3 бр.;

ОБЩО: 15 418 бр.;
• ДАННИ ОТНОСНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СЕРТИФИКАТИ ЗА ПРОИЗХОД:
– Моля, на основание чл. 10, ал. 1 от Наредба № 7 от 19.07.2017 г., да бъдат
ПРЕХВЪРЛЕНИ, като дял от издадените по т. 2.3, следните сертификати за произход:

За ФСЕС: 15 418 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 „София“, е 72 MWе.
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• 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/
Вид на инсталаци/ята/ите/
Година на въвеждане в експлоатация
Вид на основното гориво
Долна раб. калоричност на горивото
Средна месечна температура
К.П.Д. за разделно пр-во на ЕЕ
К.П.Д. за разделно пр-во на ТЕ
Изискване за ηобщо
Постигнат резултат за ηобщо
Изискване за ΔF
Постигнат резултат за ΔF

ТГ-9
турб. с противонал.
28.08.2015 г.
пр. газ
34 491 kJ/nm3
18,0оС
49,55%
90,00%
≥75,00%
90,12%
≥10,00%
19,45%

• Количества електрическа енергия на изхода по електромер:
Мярка

ВСИЧКО

MWh

15 417,094

Собственост на
ЕСО
15 414,263

Собственост на
ЕРП
2,832

Директни електропроводи
по чл. 119, ал. 2
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) = 3637,906 MWh;
– закупени количества ЕЕ за ТЕЦ = 211,309 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
Полезна топлинна енергия
Електрическа енергия
Еквивалентна енергия на горивото

Мярка
MWh
MWh
MWh

Тотална
енергия
62 504,122
19 055,000
92 033,443

Комбинирана
енергия
45 819,000
19 055,000
71 985,699

Некомбинирана енергия
топлинна електрическа
16 685,122
–
–
–
20 047,744
–

• Потребена топлинна енергия: 40 959,933 MWh (в т.ч. Qвк=4400,000 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 ТГ-9, покрива критерия за
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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:
19 055,000 MWh – 3637,906 MWh = 15 417,094 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
15 414,263 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
2,832 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 19 055,000 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 19 055,000 MWh;
• Количеството произведена нетна високоефективна комбинирана електрическа
енергия, измерено на изхода на централата през разглеждания период, е в размер на
15 417,094 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

08/2019
09/2019

MWh

Дял
нетна ЕЕ
от ВКЕП
допълни
-ла ЕЕ от
НеВЕКП
при
продажби по чл.
119, ал. 2
от ЗЕ
MWh

13 267,806
15 417,094

0
0

Нетна
ЕЕ от
ВКЕП в
настоящ
месец

Дял нетна ЕЕ от ВКЕП подадена по
електропреносна мрежа (ЕПМ)
Подадена нетна
ЕЕ от
ВЕКП по
ЕПМ

Подадената
плюс
дробен
остатък
от минал
период

Издадени
сертификати

Дробен
остатък
за
следващ
период

Дял нетна ЕЕ от ВКЕП подадена по
електроразпределителна мрежа (ЕРМ)
Подадена
нетна ЕЕ
от ВЕКП
по ЕРМ

Подадената
плюс
дробен
остатък
от минал
период

Издадени
сертификати

Дробен
остатък за
следващ
период

MWh

MWh

бр.

MWh

MWh

MWh

бр.

MWh

13 265,094
15 414,263

13 265,833
15 415,096

13 265
15 415

0,833
0,096

2,713
2,832

2,924
3,756

2
3

0,924
0,756

• От направената справка за м. 09/2019 г., използваща данните от предходния
период (м. 08/2019 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), които се прехвърлят към
Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ съгласно чл. 163б, ал. 6 от ЗЕ – за
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месец септември 2019 г. са в размер на 15 415 бр.
• От направената справка за м. 09/2019 г., използваща данните от предходния
период (м. 08/2019 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 септември 2019 г. са в размер на 3 бр.
• Общо издадените сертификати, за реално подадената нетна електрическа енергия
от ВЕКП по ЕПМ и по ЕРМ, са в размер на 15 418 бр.
Въз основа на горното следва на „Топлофикация София“ ЕАД, гр. София за
централа ТЕЦ „София“, да бъдат издадени 15 415 бр. за количествата подадени по
електропреносната мрежа, също така да бъдат издадени 3 бр. за количествата
подадени по електроразпределителната мрежа, като на Фонд „Сигурност на
електроенергийната система“ да бъдат прехвърлени общо за двете мрежи 15 418 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 01.09.2019 г. до 30.09.2019 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-Л032 от 10.10.2011 г., изм. с Решение № И4-Л-032 от 28.08.2015 г., изм. с Решение № И4-Л032 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 09.10.2019 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.
„Димитър Пешев“ № 6, за периода от 01.09.2019 г. до 30.09.2019 г., отбелязана в
заявлението като:
• ДАННИ ОТНОСНО ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТИ ЗА ПРОИЗХОД:
– Количества нетна електрическа енергия, произведени от централа с комбинирано
производство на електрическа и топлинна енергия, измерени на изхода на централата, с
постигнат показател за висока ефективност в съответствие с наредбата по чл. 162б от ЗЕ,
които са подадени по съответните мрежи:
 Електропреносната мрежа (ЕПМ): 18 419,940 MWh;
 Електроразпределителната мрежа (ЕРМ): 1786,950 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: 0,495 MWh;
 ЕРМ: 0,803 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: 18 420 бр.;

ЕРМ: 1787 бр.;
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ОБЩО: 20 207 бр.;
• ДАННИ ОТНОСНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СЕРТИФИКАТИ ЗА ПРОИЗХОД:
– Моля, на основание чл. 10, ал. 1 от Наредба № 7 от 19.07.2017 г., да бъдат
ПРЕХВЪРЛЕНИ, като дял от издадените по т. 2.3, следните сертификати за произход:

За ФСЕС: 20 207 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 „София изток“, е 166,849 MWе.;
• В ТЕЦ „София изток“ през разглеждания период са били в експлоатация две
инсталации – ТГ-1 и ТГ-4 – за комбинирано производство на топлинна и електрическа
енергия. Те са, като следва:
– ТГ-1 – кондензационна турбина с два регулируеми пароотбора и
електрически генератор с номинална мощност 30 MWе;
– 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/
Вид на инсталаци/ята/ите/
Година на въвеждане в експлоатация
Вид на основното гориво
Долна раб. калоричност на горивото
Средна месечна температура
К.П.Д. за разделно пр-во на ЕЕ
К.П.Д. за разделно пр-во на ТЕ
Изискване за ηобщо
Постигнат резултат за ηобщо
Изискване за ΔF
Постигнат резултат за ΔF

ТГ-1
кондензац. турб.
14.05.1964 г.
пр. газ
34 489 kJ/nm3
18,0оС
48,45%
87,82%

ТГ-4
противонагн. турб.
05.02.2019 г.
пр. газ
34 489 kJ/nm3
18,0оС
49,92%
89,67%

80,00%

≥75,00%

80,09%

83,73%

≥10,00%
10,17%

≥10,00%
10,87%

• Количества електрическа енергия на изхода по електромер:
Мярка

ВСИЧКО

MWh

20 206,890

Собственост на
ЕСО
18 419,940

Собственост на
ЕРП
1786,950

Директни електропроводи
по чл. 119, ал. 2
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) = 4217,348 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.
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• Общите показатели през разглеждания период за ТГ-1, ТГ-2 и ТГ-4, 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

Полезна топлинна енергия
Електрическа енергия
Еквивалентна енергия на горивото

MWh
MWh
MWh

Показатели за ТГ-4

Мярка

Полезна топлинна енергия
Електрическа енергия
Еквивалентна енергия на горивото

MWh
MWh
MWh

ОБЩО за централата

Мярка

Полезна топлинна енергия
Електрическа енергия
Еквивалентна енергия на горивото

MWh
MWh
MWh

Тотална
енергия
17 095,000
6793,358
29 826,557

Комбинирана
енергия
17 095,000
6793,358
29 826,557

Некомбинирана енергия
топлинна
електрическа
–
–
–
–
–
–

Тотална
енергия
52 005,000
17 630,880
83 162,706

Комбинирана
енергия
52 005,000
17 630,880
83 162,706

Некомбинирана енергия
топлинна
електрическа
–
–
–
–
–
–

Тотална
енергия
69 100,000
24 424,238
112 989,263

Комбинирана
енергия
69 100,000
24 424,238
112 989,263

Некомбинирана енергия
топлинна
електрическа
–
–
–
–
–
–

• Потребена топлинна енергия: 41 649,190 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 инсталации ТГ-1 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 Е нето на изхода на централата:
24 424,238 MWh – 4217,348 MWh = 20 206,890 MWh – отговаря на цялата 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) 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
18 419,940 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
1786,950 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, за всяка от
инсталациите ТГ-1 и ТГ-4 поотделно, е по-голяма от 75% и количеството брутна
комбинирана електрическа енергия е в размер на 24 424,238 MWh;
• Отчетената икономия на използваното гориво, за всяка от инсталациите ТГ-1 и
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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 в размер на 24 424,238 MWh;
• Количеството произведена нетна високоефективна комбинирана електрическа
енергия, измерено на изхода на централата през разглеждания период, е в размер на
20 206,890 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

08/2019
09/2019

MWh

Дял
нетна ЕЕ
от ВКЕП
допълни
-ла ЕЕ от
НеВЕКП
при
продажби по чл.
119, ал. 2
от ЗЕ
MWh

18 333,146
20 206,890

0
0

Нетна
ЕЕ от
ВКЕП в
настоящ
месец

Дял нетна ЕЕ от ВКЕП подадена по
електропреносна мрежа (ЕПМ)
Подадена нетна
ЕЕ от
ВЕКП по
ЕПМ

Подадената
плюс
дробен
остатък
от минал
период

Издадени
сертификати

Дробен
остатък
за
следващ
период

Дял нетна ЕЕ от ВКЕП подадена по
електроразпределителна мрежа (ЕРМ)
Подадена
нетна ЕЕ
от ВЕКП
по ЕРМ

Подадената
плюс
дробен
остатък
от минал
период

Издадени
сертификати

Дробен
остатък за
следващ
период

MWh

MWh

бр.

MWh

MWh

MWh

бр.

MWh

16 434,713
18 419,940

16 435,495
18 420,435

16 435
18 420

0,495
0,435

1898,433
1786,950

1898,803
1787,753

1898
1787

0,803
0,753

• От направената справка за м. 09/2019 г., използваща данните от предходния
период (м. 08/2019 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), които се прехвърлят към Фонд „Сигурност на
електроенергийната система“ съгласно чл. 163б, ал. 6 от ЗЕ – за месец септември 2019 г.
са в размер на 18 420 бр.
• От направената справка за м. 09/2019 г., използваща данните от предходния
период (м. 08/2019 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 септември 2019 г. са в размер на 1787 бр.
• Общо издадените сертификати, за реално подадената нетна електрическа енергия
от ВЕКП по ЕПМ и по ЕРМ, са в размер на 20 207 бр.
Въз основа на горното следва на „Топлофикация София“ ЕАД, гр. София за
централа ТЕЦ „София изток“, да бъдат издадени 18 420 бр. за количествата подадени
по електропреносната мрежа, също така да бъдат издадени 1787 бр. за количествата
подадени по електроразпределителната мрежа, като на Фонд „Сигурност на
електроенергийната система“ да бъдат прехвърлени общо за двете мрежи 20 207 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 01.09.2019 г. до 30.09.2019 г.
23. „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД
„ЕВН България Топлофикация“ ЕАД, със седалище и адрес на управление:
Република България, област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив 4000, район
„Централен“, ул. „Христо Г. Данов“ № 37, с ЕИК 115016602, е юридическо лице, което е
лицензирано по ЗЕ. Дружеството има издадена лицензия за дейността производство на
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електрическа и топлинна енергия № Л-011-03 от 17.10.2000 г., изм. с Решения: № И1-Л011-03 от 16.01.2002 г. и № И2-Л-11 от 26.01.2012 г.
Със заявление вх. № Е-ЗСК-16 от 11.10.2019 г. и приложенията към него „ЕВН
България Топлофикация” ЕАД е поискало издаване на сертификат за произход на
електрическа енергия, произведена от централа за комбинирано производство на
електрическа и топлинна енергия ТЕЦ „Пловдив Север“ за периода от 01.09.2019 г. до
30.09.2019 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) – 6852,881 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: 0,144 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: 6853 бр.;

ОБЩО: 6853 бр.;
• ДАННИ ОТНОСНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СЕРТИФИКАТИ ЗА ПРОИЗХОД:
– Моля, на основание чл. 10, ал. 1 от Наредба № 7 от 19.07.2017 г., да бъдат
ПРЕХВЪРЛЕНИ, като дял от издадените по т. 2.3, следните сертификати за произход:

За ФСЕС: 6853 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 потвърдило декларираното от Съвета на Директорите в
предходния период на сертификация, че „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД e включена
в „Национален план за инвестиции (НПИ) на Република България за периода от 2013
г. до 2020 г.“ Видът на националната схема за подпомагане е (кратко наименование):
НПИ на Р. България 2013-2020 г. Съгласно този НПИ, дружеството получава безплатни
квоти за емисии на парникови газове, срещу реално изпълнени и доказани инвестиции
за изграждане на нова когенерационна мощност в ТЕЦ „Пловдив – Север“.
Разпределението на квотите е извършено в съответствие с изискванията на Съобщение на
ЕК (2011/С 99/03) – Указателен документ относно възможността за прилагане на чл. 10в
от Директива 2003/87/ЕО. Дружеството потвърждава и че не е получавало друг вид
подкрепа, предоставена за единица енергия по национална схема за подпомагане.
• Общата инсталирана електрическа мощност на съоръженията, произвеждащи
електрическа енергия по комбиниран начин в централата, е 104,6 MWе;
• В ТЕЦ „Пловдив Север“ през разглеждания период е била произведена
комбинирана електрическа енергия от един вид инсталация за комбинирано производство
на топлинна и електрическа енергия:
– Инсталация КПГЦ (№ 1 „Коген“) отговаря на инсталация по чл. 2, т. 5 от
Наредба № РД-16-267 – представляваща комбиниран парогазов цикъл и включваща:
газова турбина с електрически генератор с номинална мощност 30 MW е, котел-утилизатор
с допълнителна горивна система към него за производство на прегрята пара (не е работила
през периода) и парна турбина (ТГ-4) с противоналягане с бойлер-кондензатор и
електрически генератор с номинална мощност 19,6 MWе.
• Данни и постигнати показатели от инсталация КПГЦ (№ 1 „Коген“):
Означаване на инсталаци/ята/ите/
Вид на инсталаци/ята/ите/
Година на въвеждане в експлоатация

КПГЦ
комб. парогазов цикъл
09.12.2011
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Вид на основното гориво
Долна раб. калоричност на горивото
Средна месечна температура
К.П.Д. за разделно пр-во на ЕЕ
К.П.Д. за разделно пр-во на ТЕ
Изискване за ηобщо
Постигнат резултат за ηобщо
Изискване за ΔF
Постигнат резултат за ΔF

пр. газ
34 480 kJ/nm3
19,990оС
49,95%
85,00%
≥80,00%
74,28%
≥10,00%%
21,37%

• Количества електрическа енергия на изхода по електромер:
Мярка

ВСИЧКО

MWh

7998,335

Собственост на
ЕСО
7998,335

Собственост на
ЕРП
няма

Директни електропроводи
по чл. 119, ал. 2
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) = 286,415 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;
– потребявана на площадката с напрежение 6 kV – 0,891 отговаря на Регламента.
• Общите показатели, за разглеждания период относно инсталация КПГЦ (№ 1
„Коген“), получени при прилагането на методиката за изчисляването на режимните
фактори, са следните:
Мярка
Тотална
КомбинираНекомбинирана енергия
Показатели за КПГЦ
енергия
на
енергия
топлинна
електрическа
и общо за централата
Полезна топлинна енергия
Електрическа енергия
Еквивалентна енергия на горивото

MWh
MWh
MWh

7084,817
8284,750
20 692,474

7084,817
7098,278
17 729,072

–
–
–

–
1186,472
2963,402

• Потребена топлинна енергия: 7084,817 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:
• От таблицата с данните за икономия на използваното гориво (ΔF) се вижда, че
при инсталация КПГЦ (№ 1 „Коген“) 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 = 7098,278 MWh;
• Определено е процентното съотношение на брутната електрическа енергия (ЕЕ)
от ВЕКП спрямо цялото брутно изработено количество:
7098,278 / 8284,750 = 0,856788 (85,68%) – 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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286,415 * 0,856788 = 245,397
• Следователно ВЕКП(нето) е:
7098,278 MWh – 245,397 MWh = 6852,881 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) и електроразпределителната мрежа (ЕРМ). Тъй като в
конкретния случай няма подадени количества към ЕРМ, то цялата нетна електрическа
енергия от ВЕКП е дял от показанията на електромер/ите/ към ЕПМ:
– ЕПМ: 6852,881 MWh – количество нетна електрическа енергия от ВЕКП, като
дял от цялото измерено количество с този електромер/и (7998,335 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:
• Отчетената обща енергийна ефективност на използваното гориво през
разглеждания период за инсталация КПГЦ (№1 „Коген“) е по-малка от 80% и съгласно
наредбата по чл. 162, ал. 3 от ЗЕ – Наредба № РД-16-267, брутната комбинирана
електрическа енергия е определена, че е в размер на 7098,278 MWh;
• Отчетената икономия на използваното гориво през разглеждания период за
инсталация КПГЦ (№1 „Коген“) е по-голяма от 10% и количеството брутна
електрическа енергия от ВЕКП, определено съгласно наредбата по чл. 162, ал. 3 от ЗЕ –
Наредба № РД-16-267, е в размер на 7098,278 MWh;
• Количеството произведена нетна високоефективна комбинирана електрическа
енергия, измерено на изхода на централата през разглеждания период, е в размер на
6852,881 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

08/2019
09/2019

MWh

Дял
нетна ЕЕ
от ВКЕП
допълни
-ла ЕЕ от
НеВЕКП
при
продажби по чл.
119, ал. 2
от ЗЕ
MWh

14 150,205
6852,881

0
0

Нетна
ЕЕ от
ВКЕП в
настоящ
месец

Дял нетна ЕЕ от ВКЕП подадена по
електропреносна мрежа (ЕПМ)
Подадена нетна
ЕЕ от
ВЕКП по
ЕПМ

Подадената
плюс
дробен
остатък
от минал
период

Издадени
сертификати

Дробен
остатък
за
следващ
период

Дял нетна ЕЕ от ВКЕП подадена по
електроразпределителна мрежа (ЕРМ)
Подадена
нетна ЕЕ
от ВЕКП
по ЕРМ

Подадената
плюс
дробен
остатък
от минал
период

Издадени
сертификати

Дробен
остатък за
следващ
период

MWh

MWh

бр.

MWh

MWh

MWh

бр.

MWh

14 150,205
6852,881

14 151,144
6853,025

14 151
6853

0,144
0,025

няма
няма

няма
няма

няма
няма

няма
няма

• От направената справка за м. 09/2019 г., използваща данните от предходния
период (м. 08/2019 г.), за който централата е имала произведена електрическа енергия от
ВЕКП, следва, че издадените сертификати на „ЕВН България Топлофикация“ 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 септември 2019 г.
са в размер на 6853 бр.
Въз основа на горното следва на „ЕВН България Топлофикация” ЕАД, гр.
Пловдив за централа ТЕЦ „Пловдив Север”, да бъдат издадени 6853 бр. за
количествата подадени по електропреносната мрежа, като на Фонд „Сигурност на
електроенергийната система“ да бъдат прехвърлени 6853 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
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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 01.09.2019 г. до 30.09.2019 г.
24. „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 10.10.2019 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
електрическа и топлинна енергия ТЕЦ към „Брикел“ ЕАД за периода от 01.09.2019 г. до
30.09.2019 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): 14 156,812 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: 0,377 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: 14 157 бр.;
• ДАННИ ОТНОСНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СЕРТИФИКАТИ ЗА ПРОИЗХОД:
– Моля, на основание чл. 10, ал. 1 от Наредба № 7 от 19.07.2017 г., да бъдат
ПРЕХВЪРЛЕНИ, като дял от издадените по т. 2.3, следните сертификати за произход:

За ФСЕС: 14 157 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
Вид на инсталациите
Година на въвеждане в експлоатация
Вид на основното гориво
Долна раб. калоричност на горивото
К.П.Д. за разделно пр-во на ЕЕ

ТГ-1
кондензационна
турбина
01.12.1960
въглища/RDF
10 307 kJ/kg
39,34%

ТГ-3
кондензационна
турбина
19.09.1961
въглища/RDF
10 307 kJ/kg
39,34%

ТГ-4
кондензационна
турбина
14.04.1962
въглища/RDF
10 307 kJ/kg
39,34%
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К.П.Д. за разделно пр-во на ТЕ
Изискване за ηобщо
Постигнат резултат за ηобщо
Изискване за ΔF
Постигнат резултат за ΔF

81,04%

81,04%

81,04%

≥80,00%

≥80,00%

≥80,00%

80,66%

80,54%

80,47%

≥10,00%
21,82%

≥10,00%
21,71%

≥10,00%
21,64%

• Количества електрическа енергия на изхода по електромер:
Мярка

ВСИЧКО

MWh

14 156,812

Собственост на
ЕСО
14 156,812

Собственост на
ЕРП
няма

Директни електропроводи по
чл. 119, ал. 2
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) = 6463,925 MWh;
– в т.ч. Есобств.потребл.(филиал) = 790,524 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 и ТГ-3 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
Полезна топлинна енергия
Електрическа енергия
Еквивалентна енергия на горивото
Показатели за инсталация ТГ-3
Полезна топлинна енергия
Електрическа енергия
Еквивалентна енергия на горивото
Показатели за инсталация ТГ-4
Полезна топлинна енергия
Електрическа енергия
Еквивалентна енергия на горивото
ОБЩО за централата
Полезна топлинна енергия
Електрическа енергия
Еквивалентна енергия на горивото

Мярка
MWh
MWh
MWh

Тотална
енергия
28 508,000
10 205,514
47 940,000

Комбинирана енергия
27 733,000
10 205,514
47 038,000

Некомбинирана енергия
топлинна електрическа
775,000
–
–
–
902,000
–

Мярка
MWh
MWh
MWh

Тотална
енергия
26 751,000
9512,602
44 955,000

Комбинирана енергия
25 850,000
9512,602
43 905,000

Некомбинирана енергия
топлинна електрическа
901,000
–
–
–
1050,000
–

Мярка
MWh
MWh
MWh

Тотална
енергия
2547,000
902,621
4280,000

Комбинирана енергия
2452,000
902,621
4169,000

Некомбинирана енергия
топлинна електрическа
95,000
–
–
–
111,000
–

Мярка
MWh
MWh
MWh

Тотална
енергия
57 806,000
20 620,737
97 175,000

Комбинирана енергия
56 035,000
20 620,737
95 112,000

Некомбинирана енергия
топлинна електрическа
1771,000
–
–
–
2063,000
–

• Потребена топлинна енергия: 56 035,000 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.
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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 :
20 620,737 MWh – 6463,925 MWh = 14 156,812 MWh – отговаря на цялата Енето,
като под „изход“ се разбира след Брикетна фабрика, тъй като уредът за търговско мерене е
там.
• 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 14 156,812
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 20 620,737 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
20 620,737 MWh;
• Количеството произведена нетна високоефективна комбинирана електрическа
енергия, измерено на изхода на централата през разглеждания период, е в размер на
14 156,812 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

08/2019
09/2019

MWh

Дял
нетна ЕЕ
от ВКЕП
допълни
-ла ЕЕ от
НеВЕКП
при
продажби по чл.
119, ал. 2
от ЗЕ
MWh

39 731,002
14 156,812

0
0

Нетна
ЕЕ от
ВКЕП в
настоящ
месец

Дял нетна ЕЕ от ВКЕП подадена по
електропреносна мрежа (ЕПМ)
Подадена нетна
ЕЕ от
ВЕКП по
ЕПМ

Подадената
плюс
дробен
остатък
от минал
период

Издадени
сертификати

Дробен
остатък
за
следващ
период

Дял нетна ЕЕ от ВКЕП подадена по
електроразпределителна мрежа (ЕРМ)
Подадена
нетна ЕЕ
от ВЕКП
по ЕРМ

Подадената
плюс
дробен
остатък
от минал
период

Издадени
сертификати

Дробен
остатък за
следващ
период

MWh

MWh

бр.

MWh

MWh

MWh

бр.

MWh

39 731,002
14 156,812

39 731,377
14 157,189

39 731
14 157

0,377
0,189

няма
няма

няма
няма

няма
няма

няма
няма
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• От направената справка за м. 09/2019 г., използваща данните от предходния
период (м. 08/2019 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 септември 2019 г. са в размер на 14 157 бр.
Въз основа на горното следва на „Брикел“ ЕАД, гр. Гълъбово за централа ТЕЦ
към „Брикел“ ЕАД, да бъдат издадени 14 157 бр. за количествата подадени по
електропреносната мрежа, като на Фонд „Сигурност на електроенергийната
система“ да бъдат прехвърлени 14 157 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 01.09.2019 г. до 30.09.2019 г.
25. „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 № Л084-03 от 21.02.2001 г.
Със заявление вх. № Е-ЗСК-19 от 14.10.2019 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 01.09.2019 г. до 30.09.2019
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): 8345,578 MWh;
 Директни електропроводи (ДЕ) по чл. 119, ал. 2 от ЗЕ: 2414,393 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;
 ДЕ по чл. 119, ал. 2 от ЗЕ: 0,899 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: 8345 бр.;

ДЕ по чл. 119, ал. 2 от ЗЕ: 2415 бр.;

ОБЩО: 10 760 бр.;
• ДАННИ ОТНОСНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СЕРТИФИКАТИ ЗА ПРОИЗХОД:
– Моля, на основание чл. 10, ал. 1 от Наредба № 7 от 19.07.2017 г., да бъдат
ПРЕХВЪРЛЕНИ, като дял от издадените по т. 2.3, следните сертификати за произход:

За ФСЕС: 10 760 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
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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/
Вид на инсталаци/ята/ите/
Година на въвеждане в експлоатация
Вид на основното гориво
Долна раб. калоричност на горивото
К.П.Д. за разделно пр-во на ЕЕ
К.П.Д. за разделно пр-во на ТЕ
Изискване за ηобщо
Постигнат резултат за ηобщо
Изискване за ΔF
Постигнат резултат за ΔF

ТГ-1
кондензац. турбина.
16.11.1970
въглища/биомаса/RDF
12 776 kJ/kg
34,17%
82,41%
≥80,00%
76,04%
≥10,00%
32,35%

• Количества електрическа енергия на изхода по електромер:
Мярка

ВСИЧКО

MWh

11 899,338

Собственост на
ЕСО
9229,286

Собственост на ЕРП
няма

Директни електропроводи
по чл. 119, ал. 2
2670,052

• 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) = 3767,250 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
Полезна топлинна енергия
Електрическа енергия
Еквивалентна енергия на г-вото

Мярка
МWh
МWh
МWh

Тотална
енергия
25 964,503
15 666,588
52 278,363

Комбинирана енергия
24 084,503
14 166,505
47 815,391

Некомбинирана енергия
топлинна
електрическа
1880,000
–
–
1500,083
–
4462,972

• Потребена топлинна енергия: 15 946,000 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
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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 = 14 166,505 MWh;
• Определено е процентното съотношение на брутната електрическа енергия (ЕЕ)
от ВЕКП спрямо цялото брутно изработено количество:
14 166,505 / 15 666,588 = 0,90424952 (90,42%) – 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):
3767,250 * 0,90424952 = 3406,534 MWh;
• Следователно ВЕКП(нето) е:
14 166,505 MWh – 3406,534 MWh = 10 759,971 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: (9229,286 / 11 899,338) * 10 759,971 = 8345,578 MWh – количество нетна
електрическа енергия от ВЕКП, като дял от цялото измерено количество с този
електромер/и (9229,286 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: 10 759,971 – 8345,578 = 2414,393
MWh – количество нетна електрическа енергия от ВЕКП, като дял от цялото измерено
количество с този електромер/и (2670,052 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 след съответните
изчисления количеството брутна комбинирана електрическа енергия, определено съгласно
наредбата по чл. 162б от ЗЕ – Наредба № РД-16-267, е в размер на 14 166,505 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 14 166,505 MWh;
• Количеството произведена нетна високоефективна комбинирана електрическа
енергия, измерено на изхода на централата през разглеждания период, е в размер на
10 759,971 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-

Дял нетна ЕЕ от ВКЕП подадена по
електропреносна мрежа (ЕПМ)
Подадена нетна
ЕЕ от
ВЕКП по
ЕПМ

Подадената
плюс
дробен
остатък
от минал

Издадени
сертификати

Дробен
остатък
за
следващ
период

Дял нетна ЕЕ от ВКЕП подадена по
мрежа на търговец рег. в ЕСО
Подадена
нетна ЕЕ
от ВЕКП
по ЕРМ

Подадената
плюс
дробен
остатък
от минал

Издадени
сертификати

Дробен
остатък за
следващ
период
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08/2019
09/2019

MWh

би по чл.
119, ал. 2
от ЗЕ
MWh

период

период

MWh

MWh

бр.

MWh

MWh

MWh

бр.

MWh

11 636,433
10 759,971

0
0

8872,111
8345,578

8872,164
8345,742

8872
8345

0,164
0,742

2764,322
2414,393

2764,899
2415,292

2764
2415

0,899
0,292

• От направената справка за м. 09/2019 г., използваща данните от предходния
период (м. 08/2019 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 септември 2019 г.
са в размер на 8345 бр.
• От направената справка за м. 09/2019 г., използваща данните от предходния
период (м. 08/2019 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 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 септември 2019 г. са в размер на 2415 бр.
• Общо издадените сертификати, за реално подадената нетна електрическа енергия
от ВЕКП по двете мрежи, са в размер на 10 760 бр.
Въз основа на горното следва на „Топлофикация-Сливен“ ЕАД, гр. Сливен за
централа ТЕЦ „Сливен“, да бъдат издадени 8345 бр. за количествата подадени по
електропреносната мрежа, също така да бъдат издадени 2415 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 10 760 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 01.09.2019 г. до 30.09.2019 г.
26. „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 11.10.2019 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 01.09.2019 г. до
30.09.2019 г., отбелязана в заявлението като:
• ДАННИ ОТНОСНО ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТИ ЗА ПРОИЗХОД:
– Количества нетна електрическа енергия, произведени от централа с комбинирано
производство на електрическа и топлинна енергия, измерени на изхода на централата, с
постигнат показател за висока ефективност в съответствие с наредбата по чл. 162б от ЗЕ,
които са подадени по съответните мрежи:
 Електропреносната мрежа (ЕПМ) – 16 595,198 MWh;
 Електроразпределителната мрежа (ЕРМ): 1280,201 MWh;
 Директни електропроводи (ДЕ) по чл. 119, ал. 2 от ЗЕ: 180,012 MWh;
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– 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: 0,759 MWh;
 ЕРМ: 0,510 MWh;
 ДЕ по чл. 119, ал. 2 от ЗЕ: 0,457 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: 16 595 бр.;

ЕРМ: 1280 бр.;

ДЕ по чл. 119, ал. 2 от ЗЕ: 180 бр.;

ОБЩО: 18 055 бр.;
• ДАННИ ОТНОСНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СЕРТИФИКАТИ ЗА ПРОИЗХОД:
– Моля, на основание чл. 10, ал. 1 от Наредба № 7 от 19.07.2017 г., да бъдат
ПРЕХВЪРЛЕНИ, като дял от издадените по т. 2.3, следните сертификати за произход:

За ФСЕС: 18 055 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 билa в експлоатация една инсталация – ТГ-6 – за
комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия:
– ТГ-6 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/
Вид на инсталаци/ята/ите/
Година на въвеждане в експлоатация
Вид на основното гориво
Долна раб. калоричност на горивото
К.П.Д. за разделно пр-во на ЕЕ
К.П.Д. за разделно пр-во на ТЕ
Изискване за ηобщо
Постигнат резултат за ηобщо
Изискване за ΔF
Постигнат резултат за ΔF

ТГ-6
кондензац. турбина.
10.05.1984
въглища/биомаса
20 233 kJ/kg
36,27%
86,97%
≥80,00%
78,47%
≥10,00%
26,29%

• Количества електрическа енергия на изхода по електромер:
Мярка

ВСИЧКО

MWh

18 680,019

Собственост на
ЕСО
17 169,291

Собственост на
ЕРП
1324,488

Директни електропроводи по
чл. 119, ал. 2
186,240

• 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) = 4092,813 MWh;
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– 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 –
0,962 (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 –
0,919 (изчислен) отговаря на Регламента
– потребявана на площадката с напрежение 6 kV;– 0,891 отговаря на Регламента;
• Общите показатели, за разглеждания период на инсталация ТГ-6, както и общо за
централата, получени при прилагането на методиката за изчисляването на
режимните фактори, са следните:
Показатели на ТГ-6 и
ОБЩО за централата
Полезна топлинна енергия
Електрическа енергия
Еквивалентна енергия на горивото

Мярка
MWh
MWh
MWh

Тотална
енергия
44 812,846
22 772,832
85 904,633

Комбинирана енергия
42 782,065
22 011,372
80 989,365

Некомбинирана енергия
топлинна електрическа
2030,781
–
–
761,460
2359,425
2555,843

• Потребена топлинна енергия: 29 123,000 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-6 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 = 22 011,372 MWh;
• Определено е процентното съотношение на брутната електрическа енергия (ЕЕ)
от ВЕКП спрямо цялото брутно изработено количество:
22 011,372 / 22 772,832 = 0,9665628 (96,66%) – 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) 4092,813 * 0,9665628 = 3955,961 MWh – дял от „Сума на ЕЕ по чл. 162, ал. 1
(162а)“ с показател за ВЕКП;
2) 22 011,372 MWh – 3955,961 MWh = 18 055,411 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: (17 169,291 / 18 680,019)* 18 055,411 = 16 595,198 MWh – количество нетна
електрическа енергия от ВЕКП, като дял от цялото измерено количество с този
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електромер/и (17 169,291 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: (1324,488 / 18 680,019)* 18 055,411 = 1280,201 MWh – количество нетна
електрическа енергия от ВЕКП, като дял от цялото измерено количество с този
електромер/и (1324,488 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:
18 055,411 MWh – 16 595,198 MWh – 1280,201 MWh = 180,012 MWh – количество
нетна електрическа енергия от ВЕКП, като дял от цялото измерено количество с тези
електромери (186,240 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
Изводи:
• Отчетената обща енергийна ефективност на използваното гориво, през
разглеждания период за инсталация ТГ-6, 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 22 011,372 MWh;
• Отчетена икономия на използваното гориво, през разглеждания период за
инсталация ТГ-6 поотделно, 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 22 011,372 MWh;
• Количеството произведена нетна високоефективна комбинирана електрическа
енергия, измерено на изхода на централата през разглеждания период, е в размер на
18 974,044 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

08/2019
09/2019

MWh

Дял
нетна ЕЕ
от ВКЕП
допълни
-ла ЕЕ от
НеВЕКП
при
продажби по чл.
119, ал. 2
от ЗЕ
MWh

18 974,044
18 055,411

0
0

Нетна
ЕЕ от
ВКЕП в
настоящ
месец

Дял нетна ЕЕ от ВКЕП подадена
по електропреносна мрежа (ЕПМ)
Подадена нетна
ЕЕ от
ВЕКП по
ЕПМ

Подадената
плюс
дробен
остатък
от минал
период

Издаде
-ни
сертификат
и

Дробен
остатък
за
следващ
период

Дял нетна ЕЕ от ВКЕП подадена по
електроразпределителна мрежа (ЕРМ)
Подадена
нетна ЕЕ от
ВЕКП по
ЕРМ

Подадената
плюс
дробен
остатък
от минал
период

Издадени
сертификати

Дробен
остатък за
следващ
период

MWh

MWh

бр.

MWh

MWh

MWh

бр.

MWh

17 376,498
16 595,198

17 376,759
16 595,957

17 376
16 595

0,759
0,957

1450,607
1280,201

1451,510
1280,711

1451
1280

0,510
0,711

Дял нетна ЕЕ от ВКЕП подадена по
директни електропроводи по чл. 119, ал.2
Подадена
нетна ЕЕ от
ВЕКП по
директни
електропроводи по чл.
119, ал. 2
MWh
146,939
180,012

Подадената
плюс
дробен
остатък
от минал
период
MWh
147,457
180,469

Издадени
сертификати

Дробен
остатък за
следващ
период

бр.

MWh

147
180

0,457
0,469

• От направената справка за м. 09/2019 г., използваща данните от предходния
период (м. 08/2019 г.), за който централата е имала произведена електрическа енергия от
ВЕКП, следва, че издадените сертификати на „Топлофикация Русе“ ЕАД за реално
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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 септември 2019 г.
са в размер на 16 595 бр.
• От направената справка за м. 09/2019 г., използваща данните от предходния
период (м. 08/2019 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
септември 2019 г. са в размер на 1280 бр.
• От направената справка за м. 09/2019 г., използваща данните от предходния
период (м. 08/2019 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 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 септември 2019 г. са в размер на 180 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 18 055 бр.
Въз основа на горното следва на „Топлофикация Русе“ ЕАД, гр. Русе за
централа ТЕЦ „Русе-Изток“, да бъдат издадени 16 595 бр. за количествата подадени
по електропреносната мрежа, 1280 бр. за количествата подадени по
електроразпределителната мрежа и 180 бр. подадени по директни електропроводи на
основание чл. 119, ал. 2 от ЗЕ, като на Фонд „Сигурност на електроенергийната
система“ да бъдат прехвърлени общо 18 055 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 01.09.2019 г. до 30.09.2019 г.
27. „ТЕЦ Горна Оряховица“ЕАД
„ТЕЦ Горна Оряховица” ЕАД, със седалище и адрес на управление: Република
България, област Велико Търново, община Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица 5100,
ул. „Св. Княз Борис I” № 29 с ЕИК 200532770 е юридическо лице, което е лицензирано по
ЗЕ. Дружеството притежава лицензия за дейността производство на електрическа и
топлинна енергия №Л-312-03/23.11.2009 г.
Със заявление вх. №Е-ЗСК-23 от 10.10.2019 г. и приложенията към него, „ТЕЦ
Горна Оряховица” ЕАД, гр. Горна Оряховица е поискало издаване на сертификат за
произход на електрическата енергия, произведена от централа за комбинирано
производство на електрическа и топлинна енергия ТЕЦ „Горна Оряховица” ЕАД, гр.
Горна Оряховица за периода от 01.09.2019 г. до 30.09.2019 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:
 Електроразпределителната мрежа (ЕРМ) – 97,267 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:
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 ЕРМ: 0,693 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: 97 бр.;
• ДАННИ ОТНОСНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СЕРТИФИКАТИ ЗА ПРОИЗХОД:
– Моля, на основание чл. 10, ал. 1 от Наредба № 7 от 19.07.2017 г., да бъдат
ПРЕХВЪРЛЕНИ, като дял от издадените по т. 2.3, следните сертификати за произход:

За ФСЕС: 97 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 Горна Оряховица” ЕАД, е 6,0 MWе;
• През разглеждания период е била в експлоатация една инсталация за
комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия – ТГ-1, – включваща
парна турбина с противоналягане и електрически генератор с номинална мощност 6
MWе;
• Данни и постигнати показатели от инсталациите за комбинирано производство:
Означаване на инсталаци/ята/ите/
Вид на инсталаци/ята/ите/
Година на въвеждане в експлоатация
Вид на основното гориво
Долна раб. калоричност на горивото
К.П.Д. за разделно пр-во на ЕЕ
К.П.Д. за разделно пр-во на ТЕ (няма отчетен върнат кондензат)
Изискване за ηобщо
Постигнат резултат за ηобщо
Изискване за ΔF
Постигнат резултат за ΔF

ТГ-1
турбина с противонал.
01.03.2002 г.
въглища
22 232 kJ/kg
37,72%
83,00%
≥75,00%
97,66%
≥10,00%
22,91%

• Във връзка с въведените актуализирани справки по чл. 4 ал. 5 от Наредба № 7 от
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 2019 г. с указание да премахва
еквивалента на топлинната му енергия от полезната такава по пропорционален начин от
всяка инсталация, то е необходимо да не се записва в екселската справка количеството
кондензат, а да се дава като допълнителна информация (декларирана в заявлението и/или
под формата на отделна декларация). Към настоящото заявление тази информация е със
следното съдържание (под формата на Декларация):
t
17 779,000

ВЪРНАТ КОНДЕНЗАТ
kJ/kg
251,200

MWh
1240,000

• Количества електрическа енергия на изхода по електромер:
Мярка

ВСИЧКО

MWh

97,267

Собственост на
ЕСО
няма

Собственост на
ЕРП
97,267

Директни електропроводи
по чл. 119, ал. 2
няма

• Количества електрическа енергия, намиращи се между: от една страна, шините на
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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) = 1759,894 MWh,
– в т.ч. Есн тец = 396,717 MWh;
– в т.ч. Е собств.потребл.(филиал) = 1363,177 MWh (филиал преди уред за търговско
мерене);
– закупена ЕЕ за производство: Езакуп. за произв. = 119,582 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 6 кV – 0,891 отговаря на Регламента;
• Общите показатели за периода разглеждания период на инсталация ТГ-1,
получени при прилагането на методиката за изчисляването на режимните фактори
съгласно Наредба № РД-16-267, са следните:
Общи показатели

Мярка

Полезна топлинна енергия
Електрическа енергия
Еквивалентна енергия на горивото

MWh
MWh
MWh

Общо
енергия
23 278,000
1857,161
26 333,000

Комбинирана
енергия
20 133,000
1857,161
22 494,357

Некомбинирана енергия
топлинна
електрическа
3145,000
–
–
–
3838,643
–

• Потребена топлинна енергия: 20 133,000 MWh.
След прегледа, на представената от дружеството информация по чл. 4, ал. 4 от
Наредбата, 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:
1857,161 MWh – 1759,894 MWh = 97,267 MWh – отговаря на цялата Е нето.
Изводи:
• Отчетената обща енергийна ефективност на използваното гориво през
разглеждания период за инсталация ТГ-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 1857,161 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. 162, ал. 3 от ЗЕ
– Наредба № РД-16-267, е в размер на 1857,161 MWh;
• Количеството произведена нетна високоефективна комбинирана електрическа
енергия, измерено на изхода на централата през разглеждания период, е в размер на
97,267 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

Нетна

Дял

Дял нетна ЕЕ от ВКЕП подадена по

Дял нетна ЕЕ от ВКЕП подадена по
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месец

08/2019
09/2019

ЕЕ от
ВКЕП в
настоящ
месец

MWh

нетна ЕЕ
от ВКЕП
допълни
-ла ЕЕ от
НеВЕКП
при
продажби по чл.
119, ал. 2
от ЗЕ
MWh

90,690
97,267

0
0

електропреносна мрежа (ЕПМ)
Издадени
сертификати

Дробен
остатък
за
следващ
период

електроразпределителна мрежа (ЕРМ)

Подадена нетна
ЕЕ от
ВЕКП по
ЕПМ

Подадената
плюс
дробен
остатък
от минал
период

Подадена
нетна ЕЕ
от ВЕКП
по ЕРМ

Подадената
плюс
дробен
остатък
от минал
период

Издадени
сертификати

Дробен
остатък за
следващ
период

MWh

MWh

бр.

MWh

MWh

MWh

бр.

MWh

няма
няма

няма
няма

няма
няма

няма
няма

90,690
97,267

90,693
97,960

90
97

0,693
0,960

• От направената справка за м. 09/2019 г., използваща данните от предходния
период (м. 08/2019 г.), за който централата е имала произведена електрическа енергия от
ВЕКП, следва, че издадените сертификати на „ТЕЦ Горна Оряховица” 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. 5 от ЗЕ – за месец
септември 2019 г. са в размер на 97 бр.
Въз основа на горното следва на „ТЕЦ Горна Оряховица” ЕАД, гр. Горна
Оряховица, за ТЕЦ „Горна Оряховица”, да бъдат издадени 97 бр. за количествата
подадени по електроразпределителната мрежа, като на Фонд „Сигурност на
електроенергийната система“ да бъдат прехвърлени 97 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 01.09.2019 г. до 30.09.2019 г.
28. „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 11.10.2019 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 „Бобов
дол“ за периода от 01.09.2019 г. до 30.09.2019 г., отбелязана в заявлението като:
• ДАННИ ОТНОСНО ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТИ ЗА ПРОИЗХОД:
– Количества нетна електрическа енергия, произведени от централа с комбинирано
производство на електрическа и топлинна енергия, измерени на изхода на централата, с
постигнат показател за висока ефективност в съответствие с наредбата по чл. 162б от ЗЕ,
които са подадени по съответните мрежи:
 Електропреносната мрежа (ЕПМ): 9360,718 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: 0,077 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: 9360,795 MWh – 9360 бр.;
• ДАННИ ОТНОСНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СЕРТИФИКАТИ ЗА ПРОИЗХОД:
– Моля, на основание чл. 10, ал. 1 от Наредба № 7 от 19.07.2017 г., да бъдат
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ПРЕХВЪРЛЕНИ, като дял от издадените по т. 2.3, следните сертификати за произход:

За ФСЕС: 9360 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 две инсталации – ТГ-2 и ТГ-3 – в топлофикационен режим за комбинирано
производство на топлинна и електрическа енергия, като: ТГ-2 е работил 120 раб. ч.
(захранван с пара от ПГ-2 със същите раб. ч.).; ТГ-3 е работил 549 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:
ТГ-2

Означаване на инсталаци/ята/ите/
Вид на инсталаци/ята/ите/
Година на въвеждане в експлоатация
Вид на основното гориво
Долна раб. калоричност на горивото
К.П.Д. за разделно пр-во на ЕЕ
К.П.Д. за разделно пр-во на ТЕ
Изискване за ηобщо
Постигнат резултат за ηобщо
Изискване за ΔF
Постигнат резултат за ΔF

кондензац. турбина.
02.10.1974 г.
въглища
8835 kJ/kg
40,59%
88,00%

ТГ-3
кондензац. турбина.
18.02.1975 г.
въглища
9553 kJ/kg
40,59%
88,00%

≥80,01%

≥80,01%

37,84%

38,65%

≥10,00%
17,09%

≥10,00%
17,31%

• Количества електрическа енергия на изхода по електромер:
Мярка

ВСИЧКО

MWh

86 200,176

Собственост на
ЕСО
86 200,176

Собственост на ЕРП
няма

Директни електропроводи
по чл. 119, ал. 2
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
171 803,754 MWh (171 803 754,4 kWh) от ТГ-1, ТГ-2 и ТГ-3, като количеството 86
200,176 MWh е само това от ТГ-2 и ТГ-3.
• 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 220 kV ):
– „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) = 12 968,408 MWh;
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– 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 експлоатирана от ЕСО
ЕАД – 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-1, 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
Полезна топлинна енергия
Електрическа енергия
Еквивалентна енергия на г-вото
Показатели за ТГ-3
Полезна топлинна енергия
Електрическа енергия
Еквивалентна енергия на г-вото
ОБЩО за централата
Полезна топлинна енергия
Електрическа енергия
Еквивалентна енергия на г-вото

Мярка
МWh
МWh
МWh
Мярка
МWh
МWh
МWh
Мярка
МWh
МWh
МWh

Тотална
енергия
4571,260
17 784,585
59 083,894

Комбинирана енергия
4571,260
1776,849
7935,555

Некомбинирана енергия
топлинна
електрическа
–
–
–
16 007,736
–
51 148,339

Тотална
енергия
22 788,000
81 383,999
269 519,315

Комбинирана енергия
22 788,000
8992,145
39 726,749

Некомбинирана енергия
топлинна
електрическа
–
–
–
72 391,854
–
229 792,566

Тотална
енергия
27 359,260
99 168,584
328 603,209

Комбинирана енергия
27 359,260
10 768,994
47 662,304

Некомбинирана енергия
топлинна
електрическа
–
–
–
88 399,590
–
280 940,905

• Потребена топлинна енергия: 27 359,260 MWh (в т.ч. за собствени „социалнобитови“ нужди в размер на 22 419,260 MWh и реализирана/продадена в размер на
4940,000 MWh).
• Следва да се има предвид следната забележка, записана в Алгоритъма за 2019 г.
на „ТЕЦ – Бобов дол“ ЕАД:
Забележка: Топлинната енергия, която се използва за отопление на
производствените помещения, административна сграда, работнически стол и бани за
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-2 и ТГ-3 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 = 10 768,994 MWh;
• Определено е процентното съотношение на брутната ЕЕ от ВЕКП спрямо цялото
брутно изработено количество:
10 768,994 / 99 168,584 = 0,1085928 (10,86%) – 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:
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1) 12 968,408 * 0,1085928 = 1408,276 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:
10 768,994 MWh – 1408,276 MWh = 9360,718 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 е подадена по ЕПМ е:
– ЕПМ: 9360,718 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 10 768,994 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 10 768,994 MWh;
• Количеството произведена нетна електрическа енергия от ВЕКП, изчислено като
получено на изхода на централата през разглеждания период, е в размер на 9360,718
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

08/2019
09/2019

Подадена нетна
ЕЕ от
ВЕКП по
ЕПМ

MWh

Дял
нетна ЕЕ
от ВКЕП
допълни
-ла ЕЕ от
НеВЕКП
при
продажби по чл.
119, ал. 2
от ЗЕ
MWh

MWh

Подадената
плюс
дробен
остатък
от минал
период
MWh

9672,763
9360,718

0
0

9672,763
9360,718

9673,077
9360,795

Нетна
ЕЕ от
ВКЕП в
настоящ
месец

Дял нетна ЕЕ от ВКЕП подадена по
електропреносна мрежа (ЕПМ)
Издадени
сертификати

Дробен
остатък
за
следващ
период

Дял нетна ЕЕ от ВКЕП подадена по
директни електропроводи на основание
чл. 119, ал. 2 от ЗЕ
Подадена
нетна ЕЕ
от ВЕКП
по ЕРМ

бр.

MWh

MWh

Подадената
плюс
дробен
остатък
от минал
период
MWh

9673
9360

0,077
0,795

няма
няма

няма
няма

Издадени
сертификати

Дробен
остатък за
следващ
период

бр.

MWh

няма
няма

няма
няма

• От направената справка за м. 09/2019 г., използваща данните от предходния
период (м. 08/2018 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 септември 2019 г.
са в размер на 9360 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
9360 бр. за количествата подадени по електропреносната мрежа, като на Фонд
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„Сигурност
на
електроенергийната
система“
да
бъдат
прехвърлени
9360 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 01.09.2019 г. до 30.09.2019 г.
Изказвания по т.1.:
Докладва Д. Дянков. Подадени са 28 заявления. Работната група не е срещнала
проблеми от техническо естество. Само една от малките централи не е подавала
заявление от 2012 г. Това е „Енергиен център ЗЕБРА“ ЕООД. По-рано това дружество се е
казвало „ЗЕБРА“ АД и има прехвърляне на капитала на дружеството. Алгоритъмът е
издаден на „ЗЕБРА“ АД, но той се подава в Министерство на енергетиката през месец
септември. Тогава още не е била извършена промяната на дружеството. Подадена е
декларация от „Енергиен център ЗЕБРА“ ЕООД, че смяната е станала на 03.10.2019 г. В
нея се отчита, че няма промяна на инсталацията и извършените промени не засягат по
никакъв начин произвежданата електроенергия от инсталацията. Собственик на капитала
вече е „Енерджи пропърти инвест“ ООД. На 19.10.2018 г. дружеството надлежно е
уведомило Комисията с писмо с вх. № Е-14-57-5 за новия собственик на капитала. Д.
Дянков прочете проекта на решение:
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; „Димитър Маджаров-2” ЕООД; „Овердрайв”
АД; „Овергаз Мрежи“ ЕАД; „Топлофикация-Разград” АД; „Топлофикация-ВТ” АД;
„Белла България“ АД; ЧЗП „Румяна Величкова”; „Оранжерии Гимел“ АД – 500 дка;
„Оранжерии Гимел“ АД – 200 дка; „Оранжерии Гимел II“ EOOД; „Оранжерии – Петров
дол“ ООД; „Инертстрой-Калето“ АД; „Енергиен център ЗЕБРА“ ЕООД;
„Топлофикация-Враца” EАД – ТЕЦ „Градска“; „Топлофикация-Враца” EАД – ОЦ
„Младост“; „Топлофикация-Бургас” ЕАД; „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД;
„Топлофикация-Перник” АД; „Топлофикация-Плевен” ЕАД; „Топлофикация София” ЕАД
– ТЕЦ „София“; „Топлофикация София” ЕАД, ТЕЦ „София-изток“; „ЕВН България
Топлофикация” ЕАД; „Брикел” ЕАД; „Топлофикация-Сливен” ЕАД; „Топлофикация Русе”
ЕАД; „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД; „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.
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:
Приема доклада и издава едномесечни сертификати за произход (СП), всеки от
които е електронен документ, който се издава за 1 MWh електрическа енергия на
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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 СЕПТЕМВРИ 2019 г., както следва:
ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛИ С ИЗКУПУВАНЕ НА НЕТНИТЕ КОЛИЧЕСТВА
ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЕКП ОТ ОБЩЕСТВЕНИЯ ДОСТАВЧИК И/ИЛИ
КРАЙНИТЕ СНАБДИТЕЛИ СЪГЛАСНО ЧЛ. 162, АЛ. 1 ОТ ЗЕ (ПОД 1 MW):
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: 01.09.2019 г. ÷ 30.09.2019 г.;
– долна топлина на изгаряне на използваното гориво: природен газ – 34 480 kJ/nm3;
– топлинна енергия произведена едновременно с електрическата: 41,950 MWh;
– потребена топлинна енергия: 41,950 MWh;
– количеството електрическа енергия, произведена при ВЕКП на електрическа и топлинна
енергия, определено съгласно наредбата по чл. 162б от ЗЕ: 20,978 MWh;
– спестена първична енергия от: ДВГ1: 19,75%;
– номинална ефективност на: ДВГ1: 84,55%;
– 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: 30.09.2019 г., Република България;
– УИН на СП, разпределени, както следва:
НЕК ЕАД – няма;
„Енерго-Про Продажби“ АД – от № ЗСК-3-09-19/000000001
до № ЗСК-3-09-19/000000012.
2. 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: 01.09.2019 г. ÷ 30.09.2019 г.;
– долна топлина на изгаряне на използваното гориво: природен газ – 34 480 kJ/nm3;
– топлинна енергия произведена едновременно с електрическата: 359,280 MWh;
– потребена топлинна енергия: 359,280 MWh;
– количеството електрическа енергия, произведена при ВЕКП на електрическа и топлинна
енергия, определено съгласно наредбата по чл. 162б от ЗЕ: 299,400 MWh;
– спестена първична енергия от: ДВГ1: 26,71%;
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– номинална ефективност на: ДВГ1: 84,02%;
– 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: 30.03.2007 г.;
– дата и държава на издаване на сертификатите: 30.09.2019 г., Република България;
– УИН на СП, разпределени, както следва:
НЕК ЕАД – няма;
„ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД – от № ЗСК-27-09-19/000000001
до № ЗСК-27-09-19/000000027.
3. 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: 01.09.2019 г. ÷ 30.09.2019 г.;
– долна топлина на изгаряне на използваното гориво: природен газ 34 480 kJ/nm3;
– топлинна енергия произведена едновременно с електрическата: 70,703 MWh;
– потребена топлинна енергия: 70,703 MWh;
– количеството електрическа енергия, произведена при ВЕКП на електрическа и топлинна
енергия, определено съгласно наредбата по чл. 162б от ЗЕ: 54,387 MWh;
– спестена първична енергия от: ДВГ1: 18,17%;
– номинална ефективност на: ДВГ1: 78,57%;
– 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: 30.09.2019 г., Република България;
– УИН на СП, разпределени, както следва:
НЕК ЕАД – няма;
„ЧЕЗ Електро България“ АД – от № ЗСК-32-09-19/000000001
до № ЗСК-32-09-19/000000030.
4. На „Овергаз Мрежи“ ЕАД със седалище и адрес на управление: Република
България, област София (столица), община Столична, гр. София 1407, район
„Лозенец“, ул. „Филип Кутев“ № 5, ЕИК 130533432, за:
– производствена централа/енергиен обект: ЛОЦ „Овча купел“;
– местоположение на централата: община Столична, гр. София;
– вид на централата: топлофикационна за битови клиенти;
– обща инсталирана електрическа мощност: 0,170 MW;
– период на производство: 01.09.2019 г. ÷ 30.09.2019 г.;
– долна топлина на изгаряне на използваното гориво: природен газ 34 481 kJ/nm3;
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– топлинна енергия произведена едновременно с електрическата: 80,000 MWh;
– потребена топлинна енергия: 55,889 MWh;
– количеството електрическа енергия, произведена при ВЕКП на електрическа и топлинна
енергия, определено съгласно наредбата по чл. 162б от ЗЕ: 52,605 MWh;
– спестена първична енергия от: ДВГ1: 20,05%;
– номинална ефективност на: ДВГ1: 81,78%;
– 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
подпомагане: няма;
– вида на националната схемата за подпомагане: няма;
– дата на която всяка от инсталациите на енергийния обект е въведена в експлоатация:
ДВГ1:23.12.2008 г.;
– дата и държава на издаване на сертификатите: 30.09.2019 г., Република България;
– УИН на СП, разпределени, както следва:
НЕК ЕАД – няма;
„ЧЕЗ Електро България“ АД – от № ЗСК-35-09-19/000000001
до № ЗСК-35-09-19/000000047.
ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛИ С КОМПЕНСАЦИЯ НА НЕТНИТЕ КОЛИЧЕСТВА
ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЕКП ОТ ФОНД „СИГУРНОСТ НА
ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНАТА СИСТЕМА“ (ФСЕС) ПО ЧЛ. 162а ОТ ЗЕ (1 MW И НАД
1 MW):
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: 01.09.2019 г. ÷ 30.09.2019 г.;
– долна топлина на изгаряне на използваното гориво: природен газ – 34 480 kJ/nm3;
– топлинна енергия произведена едновременно с електрическата 280,000 MWh;
– потребена топлинна енергия: 70,100 MWh;
– количеството електрическа енергия, произведена при ВЕКП на електрическа и топлинна
енергия, определено съгласно наредбата по чл. 162б от ЗЕ: 263,000 MWh;
– спестена първична енергия от: ДВГ1: 21,08%;
– номинална ефективност на: ДВГ1: 80,53%;
– 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:
ДВГ1: 03.11.2009 г.;
– дата и държава на издаване на сертификатите: 30.09.2019 г., Република България;
– УИН на СП, разпределени, както следва:
За ФСЕС – от № ЗСК-4-09-19/000000001 до № ЗСК-4-09-19/000000245.
6. На „Топлофикация-ВТ“ АД със седалище и адрес на управление: Република
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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: 01.09.2019 г. ÷ 30.09.2019 г.;
– долна топлина на изгаряне на използваното гориво: природен газ – 34 543 kJ/nm3;
– топлинна енергия произведена едновременно с електрическата: 727,000 MWh;
– потребена топлинна енергия: 258,391 MWh;
– количеството електрическа енергия, произведена при ВЕКП на електрическа и топлинна
енергия, определено съгласно наредбата по чл. 162, ал. 3 от ЗЕ: 576,669 MWh;
– спестена първична енергия от: ДВГ1: 12,81%;
– номинална ефективност на: ДВГ1: 75,13%;
– 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:
ДВГ1: 04.05.2007 г.;
– дата и държава на издаване на сертификатите: 30.09.2019 г., Република България;
– УИН на СП, разпределени, както следва:
За ФСЕС – от № ЗСК-6-09-19/000000001 до № ЗСК-6-09-19/000000575.
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: 01.09.2019 г. ÷ 30.09.2019 г.;
– долна топлина на изгаряне на използваното гориво: природен газ – 34 480 kJ/nm3;
– топлинна енергия произведена едновременно с електрическата: 665,306 MWh;
– потребена топлинна енергия: 351,610 MWh;
– количеството електрическа енергия, произведена при ВЕКП на електрическа и топлинна
енергия, определено съгласно наредбата по чл. 162б от ЗЕ: 601,800 MWh;
– спестена първична енергия от: ДВГ1: 15,67%;
– номинална ефективност на: ДВГ1: 75,05%;
– 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: 30.09.2019 г., Република България;
– УИН на СП, разпределени, както следва:
За ФСЕС –от № ЗСК-8-09-19/000000001 до № ЗСК-8-09-19/000000575.
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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: 01.09.2019 г. ÷ 30.09.2019 г.;
– долна топлина на изгаряне на използваното гориво: природен газ – 33 158 kJ/nm3;
– топлинна енергия произведена едновременно с електрическата: 785,000 MWh;
– потребена топлинна енергия 785,000 MWh;
– количеството електрическа енергия, произведена при ВЕКП на електрическа и топлинна
енергия, определено съгласно наредбата по чл. 162б от ЗЕ: 709,079 MWh;
– спестена първична енергия от: ДВГ1: 23,23%;
– номинална ефективност на: ДВГ1: 82,80%;
– 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: 30.09.2019 г., Република България;
– УИН на СП, разпределени, както следва:
За ФСЕС – от № ЗСК-28-09-19/000000001 до № ЗСК-28-09-19/000000709.
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: 01.09.2019 г. ÷ 30.09.2019 г.;
– долна топлина на изгаряне на използваното гориво: природен газ – 34 480 kJ/nm3;
– топлинна енергия произведена едновременно с електрическата: 614,018 MWh;
– потребена топлинна енергия: 614,018 MWh;
– количеството електрическа енергия, произведена при ВЕКП на електрическа и топлинна
енергия, определено съгласно наредбата по чл. 162б от ЗЕ: 581,701 MWh;
– спестена първична енергия от: ДВГ2: 19,35%;
– номинална ефективност на: ДВГ2: 79,05%;
– 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: 30.09.2019 г., Република България;
– УИН на СП, разпределени, както следва:
За ФСЕС – от № ЗСК-37-09-19/000000001 до № ЗСК-37-09-19/000000552.
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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: 01.09.2019 г. ÷ 30.09.2019 г.;
– долна топлина на изгаряне на използваното гориво: природен газ – 34 480 kJ/nm3;
– топлинна енергия произведена едновременно с електрическата: 2122,935 MWh;
– потребена топлинна енергия: 2122,935 MWh;
– количеството електрическа енергия, произведена при ВЕКП на електрическа и топлинна
енергия, определено съгласно наредбата по чл. 162, ал. 3 от ЗЕ: 2165,567 MWh;
– спестена първична енергия от: ДВГ1: 19,07%; ДВГ2: 20,66%;
– номинална ефективност на: ДВГ1: 77,58%; ДВГ2: 79,87%;
– 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: 30.09.2019 г., Република България;
– УИН на СП, разпределени, както следва:
За ФСЕС – от № ЗСК-38-09-19/000000001 до № ЗСК-38-09-19/000002057.
11. На „Оранжерии–Гимел II“ ЕООД 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 831915153, за:
– производствена централа/енергиен обект: ТЕЦ „Оранжерия Левски“;
– местоположение на централата: гр. Левски, област Плевен;
– вид на централата: топлофикационна към оранжерийни обекти;
– обща инсталирана електрическа мощност: 3,044 MW;
– период на производство: 01.09.2019 г. ÷ 30.09.2019 г.;
– долна топлина на изгаряне на използваното гориво: природен газ – 34 480 kJ/nm3;
– топлинна енергия произведена едновременно с електрическата: 29,487 MWh;
– потребена топлинна енергия: 29,487 MWh;
– количеството електрическа енергия, произведена при ВЕКП на електрическа и топлинна
енергия, определено съгласно наредбата по чл. 162б от ЗЕ: 29,575 MWh;
– спестена първична енергия от: ДВГ1: 18,80%;
– номинална ефективност на: ДВГ1: 77,50%;
– 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: 09.12.2013 г.;
– дата и държава на издаване на сертификатите: 30.09.2019 г., Република България;
– УИН на СП, разпределени, както следва:
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За ФСЕС – от № ЗСК-44-09-19/000000001 до № ЗСК-44-09-19/000000028.
12. 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: 01.09.2019 г. ÷ 30.09.2019 г.;
– долна топлина на изгаряне на използваното гориво: природен газ – 34 481 kJ/nm3;
– топлинна енергия произведена едновременно с електрическата: 914,400 MWh;
– потребена топлинна енергия: 914,400 MWh;
– количеството електрическа енергия, произведена при ВЕКП на електрическа и топлинна
енергия, определено съгласно наредбата по чл. 162, ал. 3 от ЗЕ: 813,278 MWh;
– спестена първична енергия от: ДВГ1: 23,84%;
– номинална ефективност на: ДВГ1: 83,38%;
– 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: 30.09.2019 г., Република България;
– УИН на СП, разпределени, както следва:
За ФСЕС – от № ЗСК-43-09-19/000000001 до № ЗСК-43-09-19/000000775.
13. 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: 01.09.2019 г. ÷ 30.09.2019 г.;
– долна топлина на изгаряне на използваното гориво: природен газ – 34 342 kJ/nm3;
– топлинна енергия произведена едновременно с електрическата: 365,920 MWh;
– потребена топлинна енергия: 365,920 MWh;
– количеството електрическа енергия, произведена при ВЕКП на електрическа и топлинна
енергия, определено съгласно наредбата по чл. 162, ал. 3 от ЗЕ: 371,053 MWh;
– спестена първична енергия от: ДВГ1: 21,70%;
– номинална ефективност на: ДВГ1: 80,32%;
– 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: 30.09.2019 г., Република България;
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– УИН на СП, разпределени, както следва:
За ФСЕС – от № ЗСК-46-09-19/000000001 до № ЗСК-46-09-19/000000359.
14. На „Енергиен Център ЗЕБРА“ ЕООД, със седалище и адрес на управление:
Област София (столица), община Столична, гр. Нови Искър 1280, Промишлена
зона 1, с ЕИК 204883234, за:
– производствена централа/енергиен обект: ТЕЦ „Енергиен център Зебра“;
– местоположение на централата: гр. Нови Искър, Промишлена зона 1;
– вид на централата: топлофикационна към промишлени обекти;
– обща инсталирана електрическа мощност: 1,570 MW;
– период на производство: 01.09.2019 г. ÷ 30.09.2019 г.;
– долна топлина на изгаряне на използваното гориво: природен газ – 34 481 kJ/nm3;
– топлинна енергия произведена едновременно с електрическата: 20,490 MWh;
– потребена топлинна енергия: 20,490 MWh;
– количеството електрическа енергия, произведена при ВЕКП на електрическа и топлинна
енергия, определено съгласно наредбата по чл. 162, ал. 3 от ЗЕ: 15,000 MWh;
– спестена първична енергия от: ДВГ1: 25,33%;
– номинална ефективност на: ДВГ1: 87,85%;
– 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:
ДВГ1:15.02.2010 г.;
– дата и държава на издаване на сертификатите: 30.09.2019 г., Република България;
– УИН на СП, разпределени, както следва:
За ФСЕС – от № ЗСК-30-09-19/000000001 до № ЗСК-30-09-19/000000014.
15. 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: 01.09.2019 г. ÷ 30.09.2019 г.;
– долна топлина на изгаряне на използваното гориво: природен газ – 34 482 kJ/nm3;
– топлинна енергия произведена едновременно с електрическата: 3733,000 MWh;
– потребена топлинна енергия: 1312,030 MWh;
– количеството електрическа енергия, произведена при ВЕКП на електрическа и топлинна
енергия, определено съгласно наредбата по чл. 162б от ЗЕ: 3626,700 MWh;
– спестена първична енергия от: ДВГ1: 16,83%; ДВГ2: 18,61%;
– номинална ефективност на: ДВГ1: 76,17%; ДВГ2: 77,52%;
– 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: 25.11.2005 г.; ДВГ2: 25.11.2005 г.;
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– дата и държава на издаване на сертификатите: 30.09.2019 г., Република България;
– УИН на СП, разпределени, както следва:
За ФСЕС – от № ЗСК-5-09-19/000000001 до № ЗСК-5-09-19/000003428.
16. 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: 01.09.2019 г. ÷ 30.09.2019 г.;
– долна топлина на изгаряне на използваното гориво: природен газ – 34 481 kJ/nm3;
– топлинна енергия произведена едновременно с електрическата: 1017,000 MWh;
– потребена топлинна енергия: 342,270 MWh;
– количеството електрическа енергия, произведена при ВЕКП на електрическа и топлинна
енергия, определено съгласно наредбата по чл. 162б от ЗЕ: 1361,900 MWh;
– спестена първична енергия от: ДВГ1: 22,68%;
– номинална ефективност на: ДВГ1: 76,97%
– 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: 30.09.2019 г., Република България;
– УИН на СП, разпределени, както следва:
За ФСЕС – от № ЗСК-40-09-19/000000001 до № ЗСК-40-09-19/000001268.
17. 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;
– период на производство: 01.09.2019 г. ÷ 30.09.2019 г.;
– долна топлина на изгаряне на използваното гориво: природен газ – 34 480 kJ/nm3;
– топлинна енергия произведена едновременно с електрическата: 8795,000 MWh;
– потребена топлинна енергия: 5352,005 MWh;
– количеството електрическа енергия, произведена при ВЕКП на електрическа и топлинна
енергия, определено съгласно наредбата по чл. 162б от ЗЕ: 8761,000 MWh;
– спестена първична енергия от: ДВГ1: 19,63%; ДВГ2: 18,47%; ДВГ3: 18,79%;
ДВГ4: 19,30%; ДВГ5: 18,32%; ДВГ6: 20,72%;
– номинална ефективност на: ДВГ1: 77,69%; ДВГ2: 77,21%; ДВГ3: 77,48%;
ДВГ4: 78,30%; ДВГ5: 77,82%; ДВГ6: 79,68%;
– 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:
ДВГ1÷ДВГ6: 26.04.2007 г.;
– дата и държава на издаване на сертификатите: 30.09.2019 г., Република България;
– УИН на СП, разпределени, както следва:
За ФСЕС – от № ЗСК-21-09-19/000000001 до № ЗСК-21-09-19/0000008371.
18. 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: 01.09.2019 г. ÷ 30.09.2019 г.;
– долна топлина на изгаряне на използваното гориво: природен газ – 34 480 kJ/nm3;
– топлинна енергия произведена едновременно с електрическата: 3088,000 MWh;
– потребена топлинна енергия: 1908,646 MWh;
– количеството електрическа енергия, произведена при ВЕКП на електрическа и топлинна
енергия, определено съгласно наредбата по чл. 162б от ЗЕ: 3226,300 MWh;
– спестена първична енергия от: ДВГ1: 22,13%; ДВГ3: 22,92%; ДВГ4: 21,54%;
ДВГ5: 20,48%;
– номинална ефективност на: ДВГ1: 80,36%; ДВГ3: 81,66%; ДВГ4: 79,67%; ДВГ5: 79,24%;
– 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: 30.09.2019 г., Република България;
– УИН на СП, разпределени, както следва:
За ФСЕС – от № ЗСК-26-09-19/000000001 до № ЗСК-26-09-19/000003095.
19. На „Топлофикация–Перник“ АД със седалище и адрес на управление: Република
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: 01.09.2019 г. ÷ 30.09.2019 г.;
– долна топлина на изгаряне на използваното гориво: въглища – 8075 кJ/kg;
– топлинна енергия произведена едновременно с електрическата: 29 194,600 MWh;
– потребена топлинна енергия: 19 146,375 MWh;
– количеството електрическа енергия, произведена при ВЕКП на електрическа и топлинна
енергия, определено съгласно наредбата по чл. 162б от ЗЕ: 6302,604 MWh;
– спестена първична енергия от: ТГ4: 10,23%; ТГ5: 15,27%;
– номинална ефективност на: ТГ4: 63,69%; ТГ5: 62,89%;
– получена инвестиционна помощ за изграждането на енергийния обект за комбинирано
производство на електрическа и топлинна енергия от национална или европейска схема
за подпомагане: няма;
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– 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: 30.09.2019 г., Република България;
– УИН на СП, разпределени, както следва:
За ФСЕС (общо) – от № ЗСК-9-09-19/000000001 до № ЗСК-9-09-19/000003911.
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: 01.09.2019 г. ÷ 30.09.2019 г.;
– долна топлина на изгаряне на използваното гориво: природен газ – 34 480 кJ/nm3;
– топлинна енергия произведена едновременно с електрическата: 20 730,000 MWh;
– потребена топлинна енергия: 10 393,000 MWh;
– количеството електрическа енергия, произведена при ВЕКП на електрическа и топлинна
енергия, определено съгласно наредбата по чл. 162б от ЗЕ: 23 688,000 MWh;
– спестена първична енергия от: КПГЦ: 22,16%;
– номинална ефективност на: КПГЦ: 80,72%;
– 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: 30.09.2019 г., Република България;
– УИН на СП, разпределени, както следва:
За ФСЕС (общо) – от № ЗСК-13-09-19/000000001 до № ЗСК-13-09-19/000022256.
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: 01.09.2019 г. ÷ 30.09.2019 г.;
– долна топлина на изгаряне на използваното гориво: природен газ – 34 491 кJ/nm3;
– топлинна енергия произведена едновременно с електрическата: 45 819,000 MWh;
– потребена топлинна енергия: 40 959,933 MWh;
– количеството електрическа енергия, произведена при ВЕКП на електрическа и топлинна
енергия, определено съгласно наредбата по чл. 162б от ЗЕ: 19 055,000 MWh;
– спестена първична енергия от:; ТГ9: 19,45%;
– номинална ефективност на: ТГ9: 90,12%;
– получена инвестиционна помощ за изграждането на енергийния обект за комбинирано
производство на електрическа и топлинна енергия от национална или европейска схема
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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: ТГ8/ТГ-8А 22.12.2015 г.; ТГ9: 28.08.2015 г.;
– дата и държава на издаване на сертификатите: 30.09.2019 г., Република България;
– УИН на СП, разпределени, както следва:
За ФСЕС (общо) – от № ЗСК-14-09-19/000000001 до № ЗСК-14-09-19/000015418.
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: 01.09.2019 г. ÷ 30.09.2019 г.;
– долна топлина на изгаряне на използваното гориво: природен газ – 34 489 кJ/nm3;
– топлинна енергия произведена едновременно с електрическата: 69 100,000 MWh;
– потребена топлинна енергия: 41 649,190 MWh;
– количеството електрическа енергия, произведена при ВЕКП на електрическа и топлинна
енергия, определено съгласно наредбата по чл. 162б от ЗЕ: 24 424,238 MWh;
– спестена първична енергия от: ТГ1: 10,17%; ТГ4: 10,87%;
– номинална ефективност на: ТГ1: 80,09%; ТГ4: 83,73%;
– 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: 30.09.2019 г., Република България;
– УИН на СП, разпределени, както следва:
За ФСЕС (общо) – от № ЗСК-15-09-19/000000001 до № ЗСК-15-09-19/000020207.
23. На „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД, със седалище и адрес на управление:
Република България, област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив 4000, район
„Централен“, ул. „Христо Г. Данов“ № 37, с ЕИК 115016602, за:
– производствена централа / енергиен обект: ТЕЦ „Пловдив Север“;
– местоположение на централата: гр. Пловдив, ул. „Христо Г. Данов“ № 37;
– вид на централата: топлофикационна за битови клиенти;
– обща инсталирана електрическа мощност: 104,6 MW;
– период на производство: 01.09.2019 г. ÷ 30.09.2019 г.;
– долна топлина на изгаряне на използваното гориво: природен газ – 34 480 кJ/nm3;
– топлинна енергия произведена едновременно с електрическата: 7084,817 MWh;
– потребена топлинна енергия: 7084,817 MWh;
– количеството електрическа енергия, произведена при ВЕКП на електрическа и топлинна
енергия, определено съгласно наредбата по чл. 162б от ЗЕ: 7098,278 MWh;
– спестена първична енергия от: КПГЦ: 21,37%;
– номинална ефективност на: КПГЦ: 74,28%;
– получена инвестиционна помощ за изграждането на енергийния обект за комбинирано
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производство на електрическа и топлинна енергия от национална или европейска схема
за подпомагане: безплатни квоти за емисии на парникови газове;
– всякакъв друг вид подкрепа, предоставена за единица енергия по национална схема за
подпомагане: няма;
– вида на националната схемата за подпомагане: НПИ на Р. България 2013-2020 г.;
– дата на която всяка от инсталациите на енергийния обект е въведена в експлоатация:
КПГЦ: 09.12.2011 г.; ТГ2: 15.05.1976 г.
– дата и държава на издаване на сертификатите: 30.09.2019 г., Република България;
– УИН на СП, разпределени, както следва:
За ФСЕС – от № ЗСК-16-09-19/000000001 до № ЗСК-16-09-19/000006853.
24. 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: 01.09.2019 г. ÷ 30.09.2019 г.;
– долна топлина на изгаряне на използваното гориво: въглища – 10 307 кJ/kg;
– топлинна енергия произведена едновременно с електрическата: 56 035,000 MWh;
– потребена топлинна енергия: 56 035,000 MWh;
– количеството електрическа енергия, произведена при ВЕКП на електрическа и топлинна
енергия, определено съгласно наредбата по чл. 162б от ЗЕ: 20 620,737 MWh;
– спестена първична енергия от: ТГ1: 21,82%; ТГ3: 21,71%; ТГ4: 21,64%;
– номинална ефективност на: ТГ1: 80,66%; ТГ3: 80,54%; ТГ4: 80,47%;
– 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: 30.09.2019 г., Република България;
– УИН на СП, разпределени, както следва:
За ФСЕС – от № ЗСК-18-09-19/000000001 до № ЗСК-18-09-19/000014157.
25. 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: 01.09.2019 г. ÷ 30.09.2019 г.;
– долна топлина на изгаряне на използваното гориво: въглища – 12 776 кJ/kg;
– топлинна енергия произведена едновременно с електрическата: 24 084,503 MWh;
– потребена топлинна енергия: 15 946,000 MWh;
– количеството електрическа енергия, произведена при ВЕКП на електрическа и топлинна
енергия, определено съгласно наредбата по чл. 162б от ЗЕ: 14 166,505 MWh;
– спестена първична енергия от: ТГ1: 32,35%;
– номинална ефективност на: ТГ1: 76,04%;
107

– 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: 16.11.1970 г.;
– дата и държава на издаване на сертификатите: 30.09.2019 г., Република България;
– УИН на СП, разпределени, както следва:
За ФСЕС – от № ЗСК-19-09-19/000000001 до № ЗСК-19-09-19/000010760.
26. 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: 01.09.2019 г. ÷ 30.09.2019 г.;
– долна топлина на изгаряне на използваното гориво: въглища – 20 233 кJ/kg;
– топлинна енергия произведена едновременно с електрическата: 42 782,065 MWh;
– потребена топлинна енергия: 29 123,000 MWh;
– количеството електрическа енергия, произведена при ВЕКП на електрическа и топлинна
енергия, определено съгласно наредбата по чл. 162б от ЗЕ: 22 011,372 MWh;
– спестена първична енергия от: ТГ6: 26,29%;
– номинална ефективност на: ТГ6: 78,47%;
– 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: 30.09.2019 г., Република България;
– УИН на СП, разпределени, както следва:
За ФСЕС (общо) – от № ЗСК-20-09-19/000000001 до № ЗСК-20-09-19/000018055.
27. На „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД, със седалище и адрес на управление:
Република България, област Велико Търново, община Горна Оряховица, гр. Горна
Оряховица 5100, ул. „Св. Княз Борис I“ № 29 с ЕИК 200532770, за:
– производствена централа/енергиен обект: „ТЕЦ „Горна Оряховица“ ЕАД;
– местоположение на централата: община гр. Горна Оряховица, гр. гр. Горна Оряховица;
– вид на централата: топлофикационна към промишлени обекти;
– обща инсталирана електрическа мощност: 6,0 MW;
– период на производство: 01.09.2019 г. ÷ 30.09.2019 г.;
– долна топлина на изгаряне на използваното гориво: въглища – 22 232 кJ/kg;
– топлинна енергия произведена едновременно с електрическата: 20 133,000 MWh;
– потребена топлинна енергия20 133,000 MWh;
– количеството електрическа енергия, произведена при ВЕКП на електрическа и топлинна
енергия, определено съгласно наредбата по чл. 162, ал. 3 от ЗЕ: 1857,161 MWh;
– спестена първична енергия от: ТГ1: 22,91%;
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– номинална ефективност на: ТГ1: 97,66%;
– 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: 01.03.2002 г.;
– дата и държава на издаване на сертификатите: 30.09.2019 г., Република България;
– УИН на СП, разпределени, както следва:
За ФСЕС – от № ЗСК-23-09-19/000000001 до № ЗСК-23-09-19/000000097.
28. 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: 01.09.2019 г. ÷ 30.09.2019 г.;
– долна топлина на изгаряне на използваното гориво: въглища – 8835 кJ/kg;
– топлинна енергия произведена едновременно с електрическата: 27 359,260 MWh;
– потребена топлинна енергия: 27 359,260 MWh;
– количеството електрическа енергия, произведена при ВЕКП на електрическа и топлинна
енергия, определено съгласно наредбата по чл. 162б от ЗЕ: 10 768,994 MWh;
– спестена първична енергия от: ТГ2: 17,09%; ТГ3: 17,31%;
– номинална ефективност на: ТГ2: 37,84%; ТГ3: 38,65%;
– 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: 30.09.2019 г., Република България;
– УИН на СП, разпределени, както следва:
За ФСЕС – от № ЗСК-47-09-19/000000001 до № ЗСК-47-09-19/0000009360;
На основание чл. 25, ал. 1, т. 2 от ЗЕ , информацията да бъде публикувана в
регистъра на електронната страница на Комисията.
В заседанието по точка първа участват председателят Иван Н. Иванов и членовете
на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Георги Златев,
Евгения Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова.
Решението е взето с осем гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Светла Тодорова – за,
Ремзи Осман – за, Александър Йорданов - за, Георги Златев – за, Евгения Харитонова – за,
Димитър Кочков - за и Пенка Трендафилова – за), от които три гласа (Александър
Йорданов, Георги Златев, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в
енергетиката.
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По т.2. Комисията разгледа доклад с вх. № E-Дк-660 от 14.10.2019 г. относно
проверка по документи във връзка със сигнал с вх. № Е-12-00-204 от 09.05.2019 г. и
писмо с вх. № Е-12-00-204 от 10.05.2019 г. от г-н Пламен Павлов – управител на „Си
Ен Джи Марица“ ООД до 01.08.2018 г.
В Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) е получен
сигнал с вх. № Е-12-00-204 от 09.05.2019 г. и писмо с вх. № 12-00-204 от 10.05.2019 г. от гн Пламен Павлов – управител на „Си Ен Джи Марица“ ООД до 01.08.2018 г. относно
предприети действия, от страна на настоящия управител на дружеството, които целят
източване на активите и прехвърляне на лицензионната дейност на „Си Ен Джи Марица“
ООД, осъществяващо дейности, в съответствие с чл. 39, ал. 1, т. 3 и т. 10 от Закона за
енергетиката (ЗЕ). В сигнала е посочено, че от публичния регистър на официалната
електронна страница на Агенция Митници е видно, че „Родопи газ“ ООД осъществява
дейности, в съответствие с чл. 39, ал. 1, т. 3 и т. 10 от ЗЕ, в териториалния обхват и чрез
енергийния обект на „Си Ен Джи Марица“ ООД, притежаващо лицензия № Л-369-08 от
14.11.2011 г. за дейността „разпределение на природен газ“ и лицензия № Л-369-12 от
14.11.2011 г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за територията
на община Чепеларе. На 15.08.2019 г. г-н Пламен Павлов е представил нов сигнал с вх. №
Е-11П-00-28 от 15.08.2019 г., като отново информира КЕВР за незаконно осъществяване
на дейности по чл. 39, ал. 1, т. 3 и т. 10 от ЗЕ, като счита че е необходимо да се приложат
разпоредбите на чл. 205, ал. 1 от ЗЕ спрямо „Родопи газ“ ООД и „Газ Трейдинг 2002“
ЕООД.
На основание на чл. 21, ал. 1, т. 42, чл. 75, ал. 2, чл. 76, ал. 4, т. 3 и т. 13, ал. 6, чл.
77, ал. 2, т. 1 и т. 4, чл. 78 и чл. 80 от Закона за енергетиката и чл. 10, ал. 1, т. 6 и чл. 27, ал.
3, т. 3, б. „а” -„г” от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно
регулиране и на нейната администрация със Заповед № З-Е-92 от 17.05.2019 г., изменена
със Заповед № З-Е-141 от 17.07.2019 г., на Председателя на КЕВР е назначена работна
група, която да извърши проверка на „Си Ен Джи Марица” ООД и „Родопи газ“ ООД, като
провери фактите и обстоятелствата, изложени в сигнал с вх. № Е-12-00-204 от 09.05.2019
г. и писмо с вх. № Е-12-00-204 от 10.05.2019 г. от г-н Пламен Павлов - управител на „Си
Ен Джи Марица” ООД до 01.08.2018 г. с оглед компетентността на Комисията по ЗЕ.
С оглед изясняване на фактите и обстоятелствата във връзка с подадения сигнал, с
писмо с изх. № Е-12-00-204 от 22.05.2019 г. на КЕВР е изискано от „Си Ен Джи Марица“
ООД да предостави следната информация и документи:
- „Си Ен Джи Марица” ООД възлагало ли е с писмени договори на трети лица от
негово име и за негова сметка да изпълняват отделни части или цялата лицензионна
дейност по разпределение и снабдяване с природен газ за територията на община
Чепеларе и в случай, че са сключени договори, да се представят заверени копия от тях.
- „Си Ен Джи Марица” ООД предоставяло ли е достъп до газоразпределителната си
мрежа (ГРМ) в община Чепеларе на „Родопи газ“ ООД или на други лица, имащи право на
достъп, с цел доставка на природен газ на клиенти, присъединени към ГРМ? В случай, че
„Си Ен Джи Марица” ООД е предоставяло достъп до мрежата си на „Родопи газ“ ООД
или на други лица, да се представят копия на сключени договори за пренос по ГРМ, както
и списък на клиентите, на които тези лица доставят природен газ.
- Клиенти, на които „Си Ен Джи Марица” ООД доставя и фактурира природен газ в
качеството си на краен снабдител – списък на клиентите и копия на издадените фактури за
м. април 2019 г.
- Справка за просрочени задължения на „Си Ен Джи Марица” ООД към „Булгаргаз“
ЕАД по договора за доставка на природен газ, в случай че има такива, и информация за
действията, които са предприети за погасяването им.
В отговор „Си Ен Джи Марица” ООД е представило в КЕВР писмо с вх. № Е-12-00204 от 05.06.2019 г., в което посочва, че с Решение № 553 от 07.03.2019 г. по т.д.
3864/2018 г. на Софийски апелативен съд (САС), вписано в Търговския регистър към
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Агенцията по вписване с № 20190312104318, по отношение на „Си Ен Джи Марица” ООД
е открито производство по несъстоятелност. Със същото решение е назначен и временен
синдик, функцията на който в момента се изпълнява от г-жа Дияна Атанасова. Преди
откриване на производството по несъстоятелност „Си Ен Джи Марица” ООД е имало
публични задължения за над 620 000 лв., натрупани и необслужвани от бившия управител
на дружеството г-н Пламен Павлов. Въпреки опитите на дружеството за разсрочване на
тези задължения, за което са водени преговори с НАП, същите не са разсрочени.
Дружеството посочва също, че съгласно чл. 180, ал. 1 от ЗЕ всеки клиент,
присъединен към газопреносна и/или газоразпределителна мрежа, има право да избира
доставчик на природен газ, независимо от това в коя държава – членка на Европейския
съюз, е регистриран доставчикът, доколкото той спазва правилата по чл. 173, ал. 1 от ЗЕ и
изискванията за сигурността на доставките. В този смисъл „Си Ен Джи Марица” ООД не
може да задължи или пък да забрани на клиентите си да изберат конкретен доставчик или
търговец.
Предвид множеството съдебни и институционални производства, които текат с
участието на „Си Ен Джи Марица” ООД като страна, дружеството счита, че въпросите
относно задълженията му, както и относно клиентите, които дружеството снабдява с
природен газ, представляват поверителна търговска тайна, разкриването на която би могла
да повлияе на развитието и резултата на производствата, по които „Си Ен Джи Марица”
ООД е страна. Според дружеството, следва да се има предвид, че с Решение № 553 от
07.03.2019 г. по т.д. 3864/2018 г. на САС, с което е открито производството по
несъстоятелност по отношение на „Си Ен Джи Марица” ООД, като е посочена начална
дата на неплатежоспособността – 22.12.2014 г., което означава, че всички задължения (в
т.ч. публични), довели до откриване на производството по несъстоятелност, са били
натрупани преди избирането на новия управител – г-н Велин Георгиев, поради което найдобре запознат с причините за натрупването им е управителят, който е ръководил
цялостната дейност на предприятието през този период, а именно г-н Пламен Павлов.
С писмо с изх. № Е-12-00-204 от 14.06.2019 г. КЕВР уведомява „Си Ен Джи Марица”
ООД и г-жа Дияна Атанасова – временен синдик на „Си Ен Джи Марица” ООД, че
съгласно чл. 78, ал. 3, т. 4 и т. 5 от ЗЕ проверяваното лице е длъжно да предоставя всички
счетоводни, търговски и други документи, необходими за установяване на факти и
обстоятелства, свързани с обхвата на проверката и да дава писмени обяснения при
поискване от контролния орган, като в конкретния случай „Си Ен Джи Марица” ООД не е
изпълнило това задължение, произтичащо от ЗЕ. В тази връзка в съответствие с Правилата
за достъп, използване и съхраняване на документи, представляващи производствена,
търговска или друга защитена от закон тайна от 01.07.2013 г. на Комисията, следва да
бъдат посочени материалите или тези части от тях, които съдържат търговска тайна и
трябва да бъдат защитени, като е необходимо да се изложат твърденията за
конфиденциалност на всеки един документ от материалите, да се обоснове конкретния му
характер и да се обясни по какъв начин разкриването на информацията би могло да
навреди сериозно на дружеството или на негов служител. С горецитираното писмо е
изискана и следната информация:
- „Си Ен Джи Марица” ООД извършва ли дейността „снабдяване с природен газ от
краен снабдител“ на територията на община Чепеларе съгласно издадената от КЕВР
лицензия № Л-369-12 от 14.11.2011 г. и на кои клиенти – да се представят договорите с
клиентите и копия на издадените фактури за месеците април и май 2019 г.
- „Си Ен Джи Марица” ООД извършва ли дейността „разпределение на природен
газ“ на територията на община Чепеларе съгласно издадената от КЕВР лицензия № Л-36908 от 14.11.2011г. и на кои клиенти – да се представят договорите с клиентите и копия на
издадените фактури за месеците април и май 2019 г.
- „Си Ен Джи Марица” ООД предоставяло ли е достъп до ГРМ в община Чепеларе
съгласно Правилата за предоставяне на достъп до газопреносните и/или
газоразпределителните мрежи и за достъп до съоръженията за съхранение на природен
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газ, приети от Комисията, на „Родопи газ“ ООД, „Си Ен Джи Марица-ЮГ” ДЗЗД или на
други лица, имащи право на достъп, с цел доставка на природен газ на клиенти,
присъединени към ГРМ? В случай, че е предоставяло достъп, да се представят копия на
сключените договори за пренос по ГРМ, както и списък на клиентите, на които тези лица
доставят природен газ.
- „Си Ен Джи Марица” ООД възлагало ли е на „Си Ен Джи Марица-ЮГ” ДЗЗД, от
свое име и за своя сметка да изпълнява отделни части от лицензионните дейности или
други свързани с тях дейности в община Чепеларе.
- „Амер Спортс България“ ЕООД изпращало ли е на основание чл. 31, ал. 1 от
Правилата за търговия с природен газ (ПТПГ) писмено искане до „Си Ен Джи Марица“
ООД за смяна на доставчика си на природен газ, като в случай, че е отправено искане, да
се представи копие от него.
- Как е прекратен договорът за доставка на природен газ между „Си Ен Джи
Марица“ ООД и „Амер Спортс България“ ЕООД предвид цитираната разпоредба от
ПТПГ. Да се представят копия на съответните документи, в тази връзка.
В писмо с вх. № Е-12-00-204 от 20.06.2019 г. „Си Ен Джи Марица“ ООД посочва, че
извършва дейност по „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ на територията на
община Чепеларе съгласно издадената лицензия, но с оглед създалата се обстановка
предвид откриването на производство по несъстоятелност на дружеството, както и поради
прекратяването на митническата регистрация на дружеството, с цел защита интересите на
клиентите си и с цел непрекъснатост на доставките на природен газ за същите, „Си Ен
Джи Марица“ ООД е предоставило достъп до ГРМ на „Родопи газ“ ООД, в качеството му
на търговец на природен газ.
„Си Ен Джи Марица“ ООД заявява, че извършва дейност по „разпределение на
природен газ“ на територията на община Чепеларе съгласно издадената лицензия, но
отново с оглед създалата се обстановка предвид откриването на производство по
несъстоятелност на дружеството, както и поради прекратяване на митническата
регистрация на дружеството, и с цел защита интересите на клиентите си и с цел
непрекъснатост на доставките на природен газ за същите, „Си Ен Джи Марица“ ООД е
предоставило достъп до ГРМ на „Родопи газ“ ООД, в качеството му на търговец на
природен газ, както и ще предоставя подобен достъп на други търговци на природен газ.
В писмото се посочва, че е създадено „Си Ен Джи Марица ЮГ“ ДЗЗД, с участници „Си Ен Джи Марица“ ООД, дружество което разполага със съответните лицензии за
дейностите по разпределение и снабдяване с природен газ и „Орхидея-Танев“ ЕООД,
дружество разполагащо с лицензия за превоз на опасни товари. Управителят на „Си Ен
Джи Марица“ ООД заявява, че с договора за учредяване на „Си Ен Джи Марица ЮГ“
ДЗЗД, „Си Ен Джи Марица“ ООД влиза в съвместната дейност на „Си Ен Джи Марица
ЮГ“ ДЗЗД с лицензиите си, а не ги предоставя.
От приложената към писмото информация става ясно, че на 12.09.2018 г. е сключен
договор за учредяване на гражданско дружество между „Орхидея-Танев“ ЕООД и „Си Ен
Джи Марица“ ООД. На 01.03.2019 г. е сключен договор за доставка на газ между „Родопи
газ“ ООД и „Си Ен Джи Марица ЮГ“ ДЗЗД, с който „Си Ен Джи Марица ЮГ“ ДЗЗД „се
задължава да извършва дейностите „разпределение на природен газ“ и „снабдяване с
природен газ от краен снабдител“ на „Родопи газ“ ООД“. „Орхидея-Танев“ ЕООД издава
фактури на „Си Ен Джи Марица ЮГ“ ДЗЗД за транспортни услуги за м. април и м. май
2019 г. от с. Граф Игнатиево до к.к. Пампорово, община Чепеларе, АГРС. „Си Ен Джи
Марица“ ООД издава фактури на „Си Ен Джи Марица ЮГ“ ДЗЗД за „разпределение на
природен газ от CNG Марица“ и „снабдяване с природен газ от CNG Марица“.
Дружеството посочва, че „Амер Спортс България“ ЕООД е уведомило КЕВР и е
изпратило до „Си Ен Джи Марица“ ООД писмено искане за смяна на доставчика си на
природен газ. Дружеството заявява, че няма информация как е прекратен договорът за
доставка на природен газ между „Си Ен Джи Марица“ ООД и „Амер Спортс България“
ЕООД.
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Във връзка с представените от „Си Ен Джи Марица“ ООД данни, КЕВР с писмо с
изх. № Е-12-00-204 от 22.07.2019 г. е изискала от „Си Ен Джи Марица” ООД следната
допълнителна информация:
- Обяснение по какъв ред е извършена смяната на доставчика на природен газ на
клиентите, присъединени към газоразпределителните мрежи (ГРМ) в гр. Чепеларе и к.к.
Пампорово, община Чепеларе, с приложени копия на относимите документи;
- Обяснение какви действия са предприети от „Си Ен Джи Марица” ООД във
връзка със смяната на доставчика на клиентите на дружеството;
- Документи, удостоверяващи смяната на доставчик, съгласно Глава седма от
Правилата за търговия с природен газ;
- Информация „Си Ен Джи Марица” ООД прехвърляло ли е собствеността върху
ГРМ в гр. Чепеларе и к.к. Пампорово на друго лице. В случай, че е прехвърлило
собствеността, да се представят копия на съответните документи;
- Информация за клиенти на природен газ, присъединени към ГРМ в гр. Чепеларе и
к.к. Пампорово, община Чепеларе, за които „Родопи газ“ ООД не е доставчик на природен
газ. В случай, че има такива клиенти „Си Ен Джи Марица” ООД извършва ли снабдяване с
природен газ като краен снабдител чрез цитираните ГРМ на тези клиенти;
- Информация кое от двете дружества - „Си Ен Джи Марица” ООД или „Си Ен Джи
Марица ЮГ“ ДЗЗД, извършва разпределение на природен газ по ГРМ в община Чепеларе,
съответно кое дружество получава приходите от тази дейност;
- Справка за получените от „Си Ен Джи Марица” ООД приходи съгласно чл. 37, ал.
1, т. 1 от ЗЕ от извършване на лицензионните дейности „разпределение на природен газ“ и
„снабдяване с природен газ от краен снабдител“ в община Чепеларе за периода 01.03.2019
г. – 30.06.2019 г., по месеци.
В отговор „Си Ен Джи Марица“ ООД с писмо с вх. № Е-12-00-204 от 08.08.2019 г.
посочва, че дружеството не е прехвърляло собствеността върху ГРМ на друго лице, тъй
като съгласно решение № 553 от 07.03.2019 г. по т.д. № 3864/2018 на САС е наложен общ
запор и възбрана върху имуществото на „Си Ен Джи Марица“ ООД. Дружеството заявява,
че за периода от м. март 2019 г. дом. юли 2019 г. включително никое дружество не е
осъществявало дейност по разпределение на природен газ по ГРМ в община Чепеларе.
„Си Ен Джи Марица“ ООД декларира, че за посочения период не е осъществявало
лицензионни дейности и не е получавало приходи. С писмо с вх. № Е-12-00-204 от
09.08.2019 г. „Си Ен Джи Марица“ ООД допълва, че смяната на доставчика е извършена
след устно заявено желание от клиентите на „Си Ен Джи Марица“ ООД, като клиентите са
посочили за техен доставчик „Родопи газ“ ООД. Само „Амер Спортс България“ ЕООД е
подало писмено уведомление за смяна на доставчика до КЕВР с копие до „Си Ен Джи
Марица“ ООД, приложено към писмото. „Си Ен Джи Марица“ ООД заявява, че има
клиенти на природен газ, присъединени към ГРМ на гр. Чепеларе и к.к. Пампорово, на
които „Родопи газ“ ООД не е доставчик. „Си Ен Джи Марица“ ООД не доставя природен
газ на същите и не разполага с информация кой е техен доставчик. Дружеството посочва,
че нито „Си Ен Джи Марица“ ООД, нито „Си Ен Джи Марица ЮГ“ ДЗЗД извършват
дейност „разпределение на природен газ“ по ГРМ в община Чепеларе и не получават
приходи от тази дейност. За периода 01.03.2019 г. - 30.06.2019 г. след едностранно
прекратяване от страна на „Булгаргаз“ ЕАД на договора за доставка на природен газ, „Си
Ен Джи Марица“ ООД не е осъществявало лицензионни дейности и не е получавало
приходи от тях.
С писмо с изх. № Е-12-00-204 от 20.08.2019 г., КЕВР отново е изискала от „Си Ен
Джи Марица” ООД информация, предвид представената противоречива информация в
писмата от 20.06.2019 г. и 08.08.2019 г. Изискана е информация от кого се извършва
дейността „разпределение на природен газ“ на територията на община Чепеларе в периода
м.март 2019 г. - м. юли 2019 г. и към настоящия момент. В писмото на КЕВР е изискан и
списък на клиентите на „Си Ен Джи Марица” ООД с посочени: дата, на която е прието
устното искане за смяна на доставчика за всеки един от клиентите и дата, на която
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фактически е извършена смяната. Към списъка е изискано да се приложи последната
фактура, издадена от „Си Ен Джи Марица” ООД, на всеки един клиент от списъка, преди
влизане в сила на смяната на доставчика.
В писмо с вх. № Е-12-00-204 от 27.08.2019 г. „Си Ен Джи Марица” ООД посочва,
че в периода м.март 2019 г. - м. юли 2019 г. и към настоящия момент дейността
„разпределение на природен газ“ се извършва както следва:
- на територията на община Чепеларе - гр. Чепеларе посочената дейност не е
извършвана нито от „Си Ен Джи Марица” ООД, нито от което и да било друго дружество;
- на територията на к.к. Пампорово, община Чепеларе посочената дейност е
извършвана и се извършва от „Си Ен Джи Марица” ООД, като е осъществявало същата
през „Си Ен Джи Марица ЮГ“ ДЗЗД.
Всички права и задължения, поемани от „Си Ен Джи Марица ЮГ“ ДЗЗД във връзка
с дейността по „разпределение на природен газ“ са поемани и изпълнявани от „Си Ен Джи
Марица” ООД, което единствено има лицензия за извършване на посочената дейност.
По отношение на изискания списък на клиентите, които са поискали смяна на
доставчика, управителят Велин Георгиев заявява, че не разполага с тази информация.
С писмо с изх. № Е-12-00-204 от 22.07.2019 г., КЕВР е изискала от временния синдик
на „Си Ен Джи Марица” ООД г-жа Дияна Атанасова информация дали дружеството е
прехвърляло собственост върху ГРМ в гр. Чепеларе и к.к. Пампорово на друго лице, както
и кое лице извършва разпределение на природен газ по ГРМ в община Чепеларе.
Поискана е и справка за получените от „Си Ен Джи Марица” ООД приходи от извършване
на лицензионните дейности „разпределение на природен газ“ и снабдяване с природен газ
от краен снабдител“ в община Чепеларе за периода 01.03. - 30.06.2019 г.
Г-жа Дияна Атанасова с писмо с вх. № Е-12-00-204 от 31.07.2019 г. информира
Комисията, че съгласно приложена справка от имотния регистър, не са извършвани
никакви разпоредителни действия с ГРМ в гр. Чепеларе и к.к. Пампорово. На останалите
два въпроса не може да отговори поради липса на информация.
С писмо с изх. № Е-12-00-204 от 22.05.2019 г. на КЕВР е изискано от „Родопи газ“
ООД да представи следната информация и копия на документи:
- „Родопи газ“ ООД има ли сключен договор за пренос на природен газ по
газоразпределителната мрежа (ГРМ), собственост на „Си Ен Джи Марица” ООД в община
Чепеларе с цел доставка на природен газ на клиенти и в случай, че са сключени договори,
да се представят копия от тях.
- Използва ли „Родопи газ“ ООД ГРМ на „Си Ен Джи Марица” ООД за доставка на
природен газ на „Ивент про“ ЕООД, на кои обекти, както и копие на договора за доставка
на природен газ на този клиент.
- Списък на клиентите, присъединени към ГРМ на „Си Ен Джи Марица” ООД в
община Чепеларе, на които „Родопи газ“ ООД доставя природен газ, копия от сключените
договори и на издадените до м. април 2019 г. фактури на клиентите от списъка.
В писмо до КЕВР с вх. № Е-12-00-204 от 05.06.2019 г. „Родопи газ“ ООД посочва,
че доставя природен газ на клиенти, присъединени към ГРМ на „Си Ен Джи Марица”
ООД, намиращи се на територията на к.к. Пампорово, както следва: „Бордимс 14“ ООД;
„Вая Тур“ ЕООД; „Хотел Финландия“ АД; „Бузидис Холидей“ ЕООД; „Ракост“ ЕООД;
„Литъл биг тийм“ ЕООД; БНТ; „Ивент про“ ЕООД, за обект - хотел „Снежанка“; „К2
Спорт“ ЕООД; „Катя Дафовска“ ЕООД; БЧК-НУМБ на ПСС „Студенец“; „Пампорово“
АД; „БР Мениджмънт“ ЕООД; „Луссо Холидей“ ООД; „Пеписто“ ЕООД; „Романтика
Пловдив“ ЕООД; „Помар“ ООД; „Камелия Мениджмънт“ ООД; „Виктория Туристик“ АД;
„Пампорово Резортс“ ЕООД; „Миг Инвест“ ЕООД и „Евелин“ ЕООД.
Към писмото е приложен договор между „Родопи газ“ ООД и „Си Ен Джи Марица –
ЮГ“ ДЗЗД за извършване на дейностите „разпределение на природен газ“ и „снабдяване с
природен газ от краен снабдител“, както и учредителния договор на „Си Ен Джи Марица –
ЮГ“ ДЗЗД.
„Родопи газ“ ООД посочва, че дружеството доставя природен газ на „Ивент про“
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ЕООД по ГРМ на к.к. Пампорово за обект – хотел „Снежанка“.
Приложени са копия на договори между „Родопи газ“ ООД и: „Бордимс 14“ ООД;
„Вая тур“ ЕООД; „Хотел Финландия“ АД; „Бузидис Холидей“ ЕООД; „Ракост“ ЕООД;
„К2 Спорт“ ЕООД; „Катя Дафовска“ ЕООД; БЧК-НУМБ на ПСС „Студенец“; „БР
Мениджмънт“ ЕООД; „Луссо Холидей“ ООД; „Пеписто“ ЕООД; „Романтика Пловдив“
ЕООД; „Помар“ ООД и „Миг Инвест ММАХ“ ООД. Предметът на тези договори е
доставчикът („Родопи газ“ ООД) се задължава да доставя разпределените за снабдяване от
краен снабдител количества природен газ на потребителя, който се задължава да приема и
заплаща доставения природен газ.
Приложени са издадени от „Родопи газ“ ООД фактури за м. април 2019 г. за
„доставка на природен газ“ на: „Вая тур“ ЕООД; „Пампорово“ АД; „Виктория Туристик“
АД; „Луссо Холидей“ ООД; „Катя Дафовска“ ЕООД; „Хотел Финландия“ АД; „Бузидис
Холидей“ ЕООД; „Ивент про“ ЕООД; „Бордимс 14“ ООД; „Пампорово Резортс“ ЕООД;
„Евелин“ ЕООД; „БНТ“ АД; „Ракост“ ЕООД; „Камелия Мениджмънт“ ООД; „Романтика
Пловдив“ ЕООД; БЧК-НУМБ на ПСС „Студенец“; „Помар“ ООД; „Миг Инвест ММАХ“
ООД; „К2 Спорт“ ЕООД; „Пеписто“ ЕООД.
Във връзка с представената от „Родопи газ“ ООД информация с писмо с изх. № Е-1200-204 от 13.08.2019 г. на КЕВР от „Родопи газ“ ООД е изискана следната допълнителна
информация:
- Основание, на което „Родопи газ“ ООД възлага на „Си Ен Джи Марица - ЮГ”
ДЗЗД извършването на дейности, подлежащи на лицензиране по ЗЕ - „разпределение на
природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“, съгласно т. 1.1. от
подписания между двете дружества договор за доставка на природен газ.
- Територия, за която се отнася подписаният между „Родопи газ“ ООД и „Си Ен Джи
Марица - ЮГ” ДЗЗД договор за доставка на природен газ.
- Община, в която се намира всеки клиент посочен в т. 1 от писмо с вх. Е-12-00-204
от 05.06.2019 г.
- Копия на последните три фактури, издадени от „Си Ен Джи Марица - ЮГ” ДЗЗД на
„Родопи газ“ ООД , съгласно чл. 4.4. от договора сключен между двете дружества.
- Описание на механизма за доставка на природен газ от „Родопи газ“ ООД до
крайните клиенти чрез газоразпределителните мрежи, включително участието на „Си Ен
Джи Марица - ЮГ” ДЗЗД.
В писмо до Комисията с вх. № Е-12-00-204 от 19.08.2019 г. „Родопи газ“ ООД
посочва, че при подписването на договор между дружеството и „Си Ен Джи Марица ЮГ” ДЗЗД е представен договор за учредяване на „Си Ен Джи Марица - ЮГ” ДЗЗД от
12.09.2018 г. между „Си Ен Джи Марица” ООД - разполагащо с лицензии за
„разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ и
„Орхидея-Танев” ЕООД - разполагащо с лицензия за превоз на опасни товари.
Гражданското дружество „Си Ен Джи Марица - ЮГ” ДЗЗД е създадено по Закона за
задълженията и договорите (ЗЗД) не е юридическо лице и има регистрация по БУЛСТАТ
за фискални цели. Всички права и задължения, които се поемат от страна на гражданското
дружество „Си Ен Джи Марица - ЮГ” ДЗЗД са права и задължения не на отделен и
самостоятелен правен субект, а са права и задължения на съответния участник в него. В
случая правата и задълженията, поети от „Си Ен Джи Марица - ЮГ” ДЗЗД във връзка
дейностите по „разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен
снабдител“, са задължение на „Си Ен Джи Марица” ООД, което разполага с възможността
и упражнява дейностите по притежаваните от него лицензии. Видно от договора за
учредяване на „Си Ен Джи Марица - ЮГ” ДЗЗД от 12.09.2018 г., „Си Ен Джи Марица”
ООД влиза в съвместната дейност на „Си Ен Джи Марица - ЮГ” ДЗЗД, и се съгласява да
извършва дейността по доставка на природен газ като запазва своята организационна,
икономическа и юридическа самостоятелност, разполагайки с лицензните си, като не
предоставя, нито преотстъпва правата си по тези лицензии в полза на новоучреденото „Си
Ен Джи Марица - ЮГ” ДЗЗД. Единствено и само лицензианта „Си Ен Джи Марица” ООД
115

може и извършва посочените в договора дейности по „разпределение на природен газ“ и
„снабдяване с природен газ от краен снабдител“.
Територията, за която се отнася подписаният между „Родопи газ“ ООД и „Си Ен
Джи Марица - ЮГ” ДЗЗД договор за доставка на природен газ, съвпада с територията, за
която „Си Ен Джи Марица” ООД, в качеството си на участник в „Си Ен Джи Марица ЮГ” ДЗЗД разполага с лицензии за „разпределение на природен газ“ и „снабдяване с
природен газ от краен снабдител“ и има право законосъобразно да упражнява дейностите
по тях.
Клиентите, на които „Родопи газ“ ООД доставя природен газ, се намират на
територията на к.к. Пампорово, където „Си Ен Джи Марица“ ООД разполага с изградена
мрежа, за ползването на която „Родопи газ“ ООД има сключен договор със „Си Ен Джи
Марица - ЮГ” ДЗЗД.
Към писмото са приложени фактури издадени от „Си Ен Джи Марица - ЮГ” ДЗЗД
на „Родопи газ“ ООД за „разпределение на природен газ от CNG Марица“ и „снабдяване с
природен газ от CNG Марица“ от 31.05.2019 г., 30.06.2019 г. и 31.07.2019 г., както и копие
на договор за учредяване на „Си Ен Джи Марица - ЮГ” ДЗЗД.
С писмо с изх. № Е-15-53-9 от 17.06.2019 г. на КЕВР е изискано от „Си Ен Джи
Марица - ЮГ” ДЗЗД да представи информация дали дружеството извършва дейностите
„разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ на
територията на община Чепеларе и на кои клиенти, като представи копия на договори и на
фактури за м. април и май 2019 г.
В писмо с вх. № Е-15-53-9 от 24.06.2019 г. „Си Ен Джи Марица - ЮГ” ДЗЗД
уведомява КЕВР, че дейностите „разпределение на природен газ“ и „снабдяване с
природен газ от краен снабдител“ на територията на община Чепеларе се извършват от
лицензианта „Си Ен Джи Марица“ ООД. „Си Ен Джи Марица“ ООД и „Орхидея – Танев“
ЕООД са сключили договор за учредяване на гражданско дружество „Си Ен Джи Марица
ЮГ“ ДЗЗД, с цел защита на интересите на клиентите на първото. Всяко от дружествата е
влязло в „Си Ен Джи Марица - ЮГ” ДЗЗД с лицензиите си, а не ги предоставя. Към
писмото са приложени договор за учредяване на „Си Ен Джи Марица - ЮГ” ДЗЗД и
договор за доставка на газ между „Си Ен Джи Марица - ЮГ” ДЗЗД и „Родопи газ“ ООД от
01.03.2019 г.
Във връзка с писмо с вх. № Е-12-00-119 от 21.03.2019 г. на „Амер Спортс България“
ЕООД до КЕВР с копие до „Си Ен Джи Марица” ООД, с което дружеството заявява
намерение за смяна на досегашния доставчик на природен газ, Комисията с писмо с изх.
№ Е-12-00-204 от 22.05.2019 г. е изискала от „Амер Спортс България“ ЕООД следната
информация:
- „Амер Спортс България“ ЕООД извършило ли е смяна на доставчика на природен
газ и в случай, че е извършена смяна да се представи информация за новия доставчик;
- Копия от кореспонденцията с новия доставчик относно процедурата по смяна на
доставчика;
- Копие на договора за доставка на природен газ;
- Копие на последната издадена фактура за доставени количества природен газ за
2019 г.
В писмо с вх. № Е-12-00-204 от 31.05.2019 г до КЕВР, „Амер Спортс България“
ЕООД посочва, че е извършило смяна на доставчика на природен газ, като новият
доставчик е „Родопи газ“ ООД. Към писмото са приложени: договор от 22.03.2019 г.,
сключен между „Родопи газ“ ООД и „Амер Спортс България“ ЕООД, както и 2 бр.
фактури, издадени от „Родопи газ“ ООД на „Амер Спортс България“ ЕООД за доставка на
природен газ.
Във връзка с представените от „Амер Спортс България“ ЕООД данни, КЕВР е
изискала от дружеството следната допълнителна информация с писмо с изх. № Е-12-00204 от 17.06.2019 г.:
- „Амер Спортс България“ ЕООД изпращало ли е писмено искане на основание чл.
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31, ал. 1 от ПТПГ до „Си Ен Джи Марица” ООД за смяна на доставчика си;
- Как е прекратен договорът за доставка на природен газ с предишния доставчик „Си Ен Джи Марица” ООД;
- Как се извършва доставката на природен газ до обектите на „Амер Спортс
България“ ЕООД – по ГРМ на гр. Чепеларе или с бутилки без да се използва ГРМ.
В писмо с вх. № Е-12-00-204 от 19.06.2019 г. до КЕВР, „Амер Спортс България“
ЕООД посочва, че е изпратило официално писмено уведомление на 20.03.2019 г. до КЕВР
с копие до „Си Ен Джи Марица” ООД за смяна на доставчика на природен газ.
Дружеството заявява, че доставката на природен газ се извършва с бутилкова инсталация
през промишлена газова инсталация за компресиран природен газ, собственост на „Амер
Спортс България“ ЕООД.
Отделно от горното, с писмо с изх. № Е-12-00-204 от 22.07.2019 г. на КЕВР е
изискано от клиентите на „Си Ен Джи Марица” ООД в к.к. „Пампорово“, община
Чепеларе, а именно „Бордимс 14“ ООД; „Вая тур“ ЕООД; „Хотел Финландия“ АД;
„Ракост“ ЕООД; „Ивент про“ ЕООД; „Катя Дафовска“ ЕООД; „Пампорово“ АД; „Камелия
Мениджмънт“ ООД и „Виктория Туристик“ АД да представят следната информация,
подкрепена с копия на съответните документи:
- Какво е наложило смяната на доставчика на природен газ от „Си Ен Джи Марица”
ООД на „Родопи газ“ ООД и по чия инициатива е извършена смяната, като се посочи как
и от кого са уведомени ако не е било по тяхна инициатива;
- Какви действия са предприети от „Си Ен Джи Марица” ООД във връзка със
смяната на доставчика на природен газ;
- Изпращали ли са, на основание чл. 31, ал. 1 от Правилата за търговия с природен
газ, писмено искане до „Си Ен Джи Марица“ ООД за смяна на доставчика си на природен
газ;
- Как са прекратени договорите за доставка на природен газ с предишния си
доставчик на природен газ „Си Ен Джи Марица“ ООД;
- „Си Ен Джи Марица“ ООД отказвало ли е да доставя природен газ до съответните
обекти;
- Както и по какъв начин се извършва доставката на природен газ до обектите на
съответните дружества към настоящия момент - по ГРМ, собственост на „Си Ен Джи
Марица“ ООД или с компресиран природен газ в бутилки, без да се използва ГРМ.
В писмо с вх. № Е-12-00-204 от 29.07.2019 г до КЕВР, „Ивент про“ ЕООД посочва,
че в края на м. февруари 2019 г. първоначално устно, а след това и с официално писмо, е
уведомено от „Си Ен Джи Марица“ ООД, че поради „настъпили обстоятелствени
промени“, считано от 01.03.2019 г. доставчик на „Ивент про“ ЕООД на територията на к.к.
Пампорово ще бъде фирма „Родопи газ“ ООД. В писмото си „Ивент про“ ЕООД заявява,
че от страна на „Си Ен Джи Марица“ ООД е обяснено, че за гр. Чепеларе, където се
намира хотел „Родопски дом“, не може да бъде предложен алтернативен доставчик,
поради което от 01.03.2019 г. до 09.06.2019 г. обектът не е снабдяван с природен газ.
„Ивент про“ ЕООД не е изпращало писмено искане до „Си Ен Джи Марица“ ООД за
смяна на доставчика си на природен газ. „Си Ен Джи Марица“ ООД е уведомило „Ивент
про“ ЕООД за прекратяване на отношенията помежду им относно доставката на природен
газ, като до уведомяването на „Ивент про“ ЕООД, „Си Ен Джи Марица“ ООД не е
отказвало да доставя природен газ до стопанисваните от „Ивент про“ ЕООД хотели. Към
настоящия момент доставката на природен газ се осъществява, както следва: за хотел
„Снежанка“ – от „Родопи газ“ ООД по ГРМ, а за хотел „Родопски дом“ – от „Райков
сервиз“ ООД, чрез обособена на територията на хотела инсталация за компресиран
природен газ в батерии от стоманени бутилки. Към писмото е приложено копие на писмо,
получено по електронната поща, с което „Си Ен Джи Марица“ ООД уведомява всички
свои клиенти за откритото производство по несъстоятелност на дружеството и че считано
от 01.03.2019 г. доставките на природен газ до тях ще се извършват от „Родопи газ“ ООД
и „Газ Трейдинг 2002“ ЕООД за територията на к.к. Пампорово.
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В писмо с вх. № Е-12-00-204 от 02.08.2019 г. до КЕВР, „Камелия Мениджмънт“ ООД
посочва, че смяната на доставчика на природен газ не е извършена по искане на
последното. Дружеството няма сключен договор за доставка на природен газ. При
започване на осъществяване на дейността на дружеството, доставката на природен газ се е
фактурирала от „Си Ен Джи Марица“ ООД. „Камелия Мениджмънт“ ООД е уведомено от
„Родопи газ“ ООД, по електронна поща, за смяната на доставчика на природен газ, като в
рамките на два месеца, считано от 21.05.2019 г. е получавало фактури за плащане,
договори и анекс, които е трябвало да подпишат, както и удостоверение от Агенция
„Митници“ за регистрация на „Родопи газ“ ООД по чл.57а, ал.1, т.2 от Закона за акцизите
и данъчните складове (ЗАДС) за извършване на дейност за продажба на природен газ, чрез
ГРМ в к.к. Пампорово. До настоящия момент, „Камелия Мениджмънт“ ООД няма
сключен договор за доставка на природен газ. „Си Ен Джи Марица“ ООД не е
уведомявало „Камелия Мениджмънт“ ООД за смяната на доставчика на природен газ.
„Камелия Мениджмънт“ ООД не е изпращало писмено искане до „Си Ен Джи Марица“
ООД за смяна на доставчика на природен газ. Предвид факта, че „Камелия Мениджмънт“
ООД не е сключвало договор за доставка на природен газ със „Си Ен Джи Марица“ ООД,
то такъв не е прекратяван. „Си Ен Джи Марица“ ООД не е отказвало да доставя природен
газ до обекта на „Камелия Мениджмънт“ ООД. Доставката на природен газ до
стопанисвания от „Камелия Мениджмънт“ ООД обект – къща за гости „Камелия“, се е
осъществявала и се осъществява и към настоящия момент по ГРМ в к.к. Пампорово.
В уведомително писмо с вх. № Е-12-00-204 от 02.08.2019 г. до КЕВР, „Вая тур“
ЕООД посочва, че в средата на м. март 2019 г. от дружеството е установено, че срещу
доставчика им на природен газ - „Си Ен Джи Марица“ ООД е започнала процедура по
несъстоятелност. За да бъдат защитени интересите на „Вая тур“ ЕООД и доставките на
природен газ до хотел „Орфей“, к.к. Пампорово, е избран алтернативен вариант за
доставка на природен газ чрез доставчика „Райков сервиз“ ООД. Природният газ е
доставян чрез платформи на място в обекта на „Вая тур“ ЕООД на изградената за целта
площадка. В началото на м. април 2019 г. „Вая тур“ ЕООД е получило предложение от нов
доставчик на природен газ, а именно „Родопи газ“ ООД. Доставките на природен газ са се
извършвали по ГРМ в к.к. Пампорово, като първи основен доставчик, без да се
приключват взаимоотношенията и с „Райков сервиз“ ООД.
В писмо с вх. № Е-12-00-204 от 07.08.2019 г. до КЕВР, „Виктория Туристик“ АД
посочва, че инициативата за смяна на доставчика е на „Си Ен Джи Марица“ ООД. На
„Виктория Туристик“ АД е предложен нов договор за доставка от „Родопи газ“ ООД, но
такъв официално не е подписан, поради това, че се касае за еднократна доставка. За
последната извършена доставка на природен газ за обект хотел „Пампорово“, „Виктория
Туристик“ АД е получило фактура от „Родопи газ“ ООД. „Виктория Туристик“ АД не е
отправяло писмено искане за смяна на доставчика на природен газ до „Си Ен Джи
Марица“ ООД. Договорът за доставка на природен газ, сключен със „Си Ен Джи Марица“
ООД, не е прекратяван. Доставката на природен газ до обекта на „Виктория Туристик“ АД
се извършва чрез ГРМ.
В писмо с вх. № Е-12-00-204 от 22.08.2019 г. до КЕВР, „Катя Дафовска“ ЕООД
посочва, че през м. март 2019 г., след като е установено, че срещу „Си Ен Джи Марица“
ООД е започнала процедура по несъстоятелност е потърсена нова фирма - доставчик на
природен газ, а именно „Родопи газ“ ООД. Към настоящия момент „Катя Дафовска“
ЕООД получава природен газ от „Родопи газ“ ООД по ГРМ.
С писмо с вх. № Е-12-00-204 от 22.08.2019 г. до КЕВР, „Пампорово“ АД информира,
че смяната на доставчика на природен газ за хотелите „Перелик“ и „Орловец“,
собственост на „Пампорово“ АД, от „Си Ен Джи Марица“ ООД на „Родопи газ“ ООД, е
свързана с получаване на уведомление от страна на „Си Ен Джи Марица“ ООД по
електронната поща на 16.04.2019 г., с което „Пампорово“ АД е уведомено, че поради
проблеми, свързани с обявена несъстоятелност на „Си Ен Джи Марица“ ООД от
01.03.2019 г. доставките на природен газ ще бъдат извършвани от „Родопи газ“ ООД. Към
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уведомлението е изпратен е и проект на договор за доставка на природен газ между
„Пампорово“ АД и „Родопи газ“ ООД. „Пампорово“ АД не е изпращало писмено искане
до „Си Ен Джи Марица“ ООД за смяна на доставчика на природен газ на основание чл. 31,
ал. 1 от ПТПГ. „Пампорово“ АД заявява, че не разполага с документи относно
прекратяване на договора за доставка на природен газ със „Си Ен Джи Марица“ ООД.
„Пампорово“ АД посочва, че към настоящия момент доставката на природен газ до
обектите му в к.к. Пампорово – хотел „Орловец“ и хотел „Перелик“ се осъществява чрез
ГРМ в к.к. Пампорово, част Чепеларе, изградена от „Си Ен Джи Марица“ ООД, а
доставчик е „Родопи газ“ ООД. Към писмото са приложени копие на цитирания e-mail и
проект на договор за доставка на природен газ между „Родопи газ“ ООД и потребител, за
съгласуване.
С цел изясняване на обстоятелствата по случая, с писмо с изх. № Е-12-00-204 от
22.05.2019 г. е изискано и становището на „Булгаргаз“ ЕАД, тъй като в сигнала се твърди,
че „Булгаргаз“ ЕАД е преустановило подаването на природен газ в компресорна станция в
с. Граф Игнатиево, предвид формираното задължение на „Си Ен Джи Марица” ООД за
доставени количества природен газ в размер на 393 297,81 лв. Изискана е и следната
информация:
- Копие на действащия договор за доставка на природен газ, сключен между
„Булгаргаз“ ЕАД и „Си Ен Джи Марица” ООД, с месечни спецификации.
- Справка за задълженията на „Си Ен Джи Марица” ООД към „Булгаргаз“ ЕАД към
01.04.2019 г., както и копия на входящата и изходящата кореспонденция между двете
дружества относно изпълнението на договора.
- Предприети действия от „Булгаргаз“ ЕАД за събиране на просрочените задължения
на „Си Ен Джи Марица” ООД, в случай че има такива.
- Копие на действащия договор за доставка на природен газ, сключен между
„Булгаргаз“ ЕАД и „Родопи газ” ООД, с месечни спецификации, в случай че има такъв.
С писмо с вх. № Е-12-00-204 от 05.06.2019 г. „Булгаргаз“ ЕАД информира
Комисията, че прекратяването на преноса на природен газ до ГИС Граф Игнатиево - „Си
Ен Джи Марица” ООД е в резултат на натрупани задължения за плащане на доставени
количества природен газ за месеците декември 2018 г. – март 2019 г. Към писмото е
приложена кореспонденцията, в която „Булгаргаз“ ЕАД е отправило искане до
„Булгартрансгаз“ ЕАД с копие до „Си Ен Джи Марица” ООД за прекратяване на преноса
на природен газ, считано от 18.03.2019 г.
С цел защита интересите си „Булгаргаз“ ЕАД е предявило по реда на чл. 685 от
Търговския закон пред съда по несъстоятелността вземанията си от „Си Ен Джи Марица”
ООД в общ размер на 391 364,65 лева. Предявените вземания са включени в списъка на
приетите вземания по чл. 686, ал.1, т.1 от Търговския закон.
Към 01.04.2019 г. „Си Ен Джи Марица” ООД дължи на „Булгаргаз“ ЕАД 393 358,55
лева (приложена е справка по фактури за просрочените задължения на „Си Ен Джи
Марица” ООД към 01.04.2019 г.).
„Булгаргаз“ ЕАД посочва, че няма сключен договор за доставка на природен газ с
„Родопи газ“ ООД. „Булгаргаз“ ЕАД е приложило копия на действащите договори за
доставка на природен газ между дружеството и „Си Ен Джи Марица” ООД.
За извършената проверка са съставени и подписани от проверяваните лица:
Констативен протокол № Г-14 от 16.09.2019 г. и Констативен протокол № Г-15 от
18.09.2019 г. В предоставения 3-дневен срок за възражения от проверяваните лица не са
постъпили такива.
След анализ на събраните в хода на административното производство данни и
доказателства, се установи следното:
„Си Ен Джи Марица“ ООД има издадени лицензия № Л-369-08 от 14.11.2011 г. за
дейността „разпределение на природен газ“ и лицензия № Л-369-12 от 14.11.2011 г. за
дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за територията на община
Чепеларе.
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„Родопи газ“ ООД е с предмет на дейност: извършване на газоразпределителна
дейност и доставка на газ, складова дейност, производство и покупка на стоки с цел
продажбата им в първоначален, обработен и преработен вид; вътрешна и външна
търговия, реекспорт, бартерни и обменни сделки; търговско представителство,
посредничество и агентство; туристическа и рекламна дейност; складова, спедиционна,
оказионна, комисионна, рекламна, информационна, маркетингова и лизингова дейност и
осъществяване на други дейности и услуги, без забранените от закона. Дружеството не
притежава лицензии за извършване на дейности по ЗЕ.
На територията на община Чепеларе има изградени и въведени в експлоатация две
газоразпределителни мрежи – една на територията на гр. Чепеларе и друга на територията
на к.к. Пампорово, община Чепеларе, и двете собственост на „Си Ен Джи Марица“ ООД.
„Си Ен Джи Марица“ ООД не е извършвало сделки на разпореждане с имуществото,
с което се упражнява лицензионната дейност „разпределение на природен газ“ в община
Чепеларе.
На 12.09.2018 г. „Си Ен Джи Марица“ ООД и „Орхидея – Танев“ ЕООД са сключили
договор за учредяване на гражданско дружество „Си Ен Джи Марица ЮГ“ ДЗЗД на
основание чл. 357-364 от Закона за задълженията и договорите.
Съгласно т. 1.1. от договора страните заявяват, че образуват консорциум по смисъла
на чл. 275 от Търговския закон, във връзка с чл. 357-364 от Закона за задълженията и
договорите, като се обединяват за извършване на дейност по компресиране,
транспортиране и извършване на доставки на природен газ от името и за сметка на
Консорциума, при запазване на организационна, икономическа и юридическа
самостоятелност на участващите в него лица.
Съгласно т. 1.4. от договора, средствата за постигане на целите на Консорциума са
парично участие, квалификация и работна сила на съдружниците, техническа
обезпеченост за транспортиране, наличие на валидна лицензия от КЕВР за извършване на
дейностите „Разпределение на природен газ“ и „Снабдяване с природен газ от краен
снабдител“ на единия съдружник, като всички други конкретни параметри се определят от
Общо събрание, съгласно вида и обема на възложената работа.
Съгласно т. 4.1.4. от договора, дяловете на съдружниците в Консорциума се
разпределят, както следва: за „Орхидея – Танев“ ЕООД – 70 % (седемдесет процента) и за
„Си Ен Джи Марица“ ООД – 30 % (тридесет процента).
Съгласно т. 1.1. от подписания на 01.03.2019 г. между „Си Ен Джи Марица - ЮГ“
ДЗЗД и „Родопи газ“ ООД, договор за доставка на природен газ, „Родопи газ“ ООД
възлага на „Си Ен Джи Марица - ЮГ” ДЗЗД извършването на дейностите „разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“.
На територията на гр. Чепеларе в периода от м. март 2019 г. до м. юли 2019 г. и към
момента „Си Ен Джи Марица“ ООД не е извършвало дейността „разпределение на
природен газ“ и съответно дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“.
В периода от м. март 2019 г. до м. юли 2019 г. и към момента „Си Ен Джи Марица“
ООД извършва „разпределение на природен газ“ по собствената си ГРМ за „Си Ен Джи
Марица ЮГ“ ДЗЗД на количествата природен газ, предназначени за доставка от „Родопи
газ“ ООД на клиентите, присъединени към ГРМ в к.к. Пампорово, община Чепеларе,
съгласно договор за учредяване на гражданско дружество от 12.09.2018 г. „Родопи газ“
ООД издава фактури за „доставка на природен газ“ на тези клиенти.
„Си Ен Джи Марица“ ООД не извършва снабдяване с природен газ от краен
снабдител на територията на к.к. Пампорово, община Чепеларе в периода от м. март 2019
г. до настоящия момент.
„Родопи газ“ ООД издава фактури на клиенти на природен газ в к.к. Пампорово,
община Чепеларе за „доставка на природен газ“.
Предвид фактическата обстановка могат да се направят следните изводи:
Съгласно чл. 180, ал. 1 – 4 от ЗЕ, всеки клиент, присъединен към газопреносна и/или
газоразпределителна мрежа, има право да избира доставчик на природен газ, независимо
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от това в коя държава - членка на Европейския съюз, е регистриран доставчикът,
доколкото доставчикът спазва правилата по чл. 173, ал. 1 от ЗЕ и изискванията за
сигурността на доставките. Операторът на мрежата извършва смяната на доставчика
съгласно правилата по чл. 173, ал. 1 от ЗЕ до три седмици след получаване на писменото
искане на клиента. Смяната на доставчика при спазване на договорните условия не е
съпроводена с допълнителни задължения за клиента. Всеки доставчик изготвя и изпраща
окончателна изравнителна сметка при избор на друг доставчик в срок до 6 седмици след
смяната на доставчика. Процедурата за смяна на доставчика е регламентирана в глава
седма от ПТПГ. Според чл. 31 от ПТПГ, всеки клиент, присъединен към газопреносна или
газоразпределителна мрежа и страна по договор за доставка на природен газ, има право да
смени доставчика си при спазване на договорените условия, по всяко време, като изпрати
писмено искане до оператора на съответната мрежа, към която е присъединен.
Следователно, процедурата по смяна на доставчик се инициира от клиента, като негово
право е да избере доставчика си на природен газ.
В т. 2.1. от лицензия № Л-369-08 от 14.11.2011 г. за извършване на дейността
„разпределение на природен газ“, издадена на „Си Ен Джи Марица“ ООД, е посочено
следното: „Тази лицензия дава право на лицензианта да извършва дейността
разпределение на природен газ (“лицензионна дейност”) на територията на община
Чепеларе, подробно описана в Приложение № 2 („територия на лицензията”) към тази
лицензия. Лицензионната дейност се осъществява в съответствие с предвидените в
лицензията условия, разпоредбите на ЗЕ, подзаконовите актове по неговото прилагане,
общите и индивидуалните административни актове на комисията, както и съобразно
действащото законодателство в страната и с правото на Европейския съюз.“
В т. 2.2. от същата лицензия е посочено следното: Тази лицензия налага задължение
на лицензианта при условията на всеобщо предлагана услуга съгласно ЗЕ да осъществява
дейсността по разпределение на природен газ през мрежата на територията на лицензията.
При осъществяване на лицензионната дейност лицензиантът не допуска злоупотреба с
господстващо положение.
В т. 2.1. от лицензия № Л-369-12 от 14.11.2011 г. за извършване на дейността
„снабдяване с природен газ от краен снабдител“, издадена на „Си Ен Джи Марица“ ООД,
е посочено следното: „Тази лицензия дава право на Лицензианта да извършва дейността
„снабдяване с природен газ от краен снабдител” (“лицензионна дейност”) на община
Чепеларе подробно описана в Приложение №2 (“територия на лицензията”) към тази
лицензия. Лицензионната дейност се осъществява в съответствие с предвидените в
лицензията условия, разпоредбите на ЗЕ, подзаконовите актове по неговото прилагане,
общите и индивидуалните административни актове на Комисията, както и съобразно с
действащото в страната законодателство и с правото на Европейския съюз.“
В т. 2.2. от същата лицензия е посочено следното: „Тази лицензия налага
задължението на Лицензианта при условията на всеобщо предлагана услуга съгласно ЗЕ
да снабдява с природен газ с определено качество, регулирана цена и договорени други
условия битови потребители и предприятия, съгласно чл. 178а от ЗЕ, които не са се
възползвали от правото си да избират лицето, от което закупуват природен газ, което не
може да бъде отказвано по причини, непосочени в закона.“
1. По отношение смяната на доставчика на природен газ на клиентите на „Си Ен
Джи Марица“ ООД в община Чепеларе, същата не е извършена по тяхна инициатива, а по
искане на крайния снабдител за тази територия - „Си Ен Джи Марица“ ООД. Единствено
„Амер Спортс България“ ЕООД и „Катя Дафовска“ ЕООД са предприели действия за
смяна на своя доставчик на природен газ с „Родопи газ“ ООД, но нито едно от двете
дружества, нито крайният снабдител и новият доставчик са представили доказателства за
спазване на процедурата по чл. 31 от ПТПГ.
Във връзка с извършената смяна на доставчика от „Ивент про“ ЕООД и „Пампорово“
АД са предоставили в КЕВР писма, които са изпратени по електронна поща от „Си Ен
Джи Марица“ ООД до всички клиенти на дружеството, с които клиентите са уведомени,
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че от 01.03.2019 г. техни доставчици на природен газ ще бъдат „Родопи газ“ ООД и „Газ
Трейдинг 2002“ ЕООД.
От направения анализ на представените доказателства е видно, че процедурата за
смяна на доставчик на клиентите на природен газ, присъединени към ГРМ в к.к.
„Пампорово“, община Чепеларе, не е спазена, като „Си Ен Джи Марица“ ООД е нарушило
чл. 180, ал. 2 от ЗЕ във връзка с чл. 31 от ПТПГ.
2. Въз основа на представените документи, е установено, че „Си Ен Джи Марица“
ООД е отказало доставка на природен газ за обект хотел „Родопски дом“, намиращ се в
гр. Чепеларе и в периода от м. март 2019 г. до м. юли 2019 г. обектът не е снабдяван с
природен газ. Към момента хотелът се снабдява с природен газ от „Райков сервиз“ ООД
посредством доставка на компресиран природен газ в бутилки.
„Си Ен Джи Марица“ ООД не е изпълнявало лицензионните си задължения по
дейностите „разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен
снабдител“ на територията на гр. Чепеларе в периода от м. март 2019 г. до м. юли 2019 г..
В тази връзка следва да се има предвид, че по смисъла на § 1, т. 66б от Допълнителните
разпоредби (ДР) на ЗЕ, дейностите „разпределение на природен газ“ и „снабдяване с
природен газ от краен снабдител“ са услуги от обществен интерес, които не могат да
бъдат отказвани по причини, непосочени в закона. „Си Ен Джи Марица“ ООД е
нарушило т. 2.2. от лицензия № Л-369-08 от 14.11.2011 г. за извършване на дейността
„разпределение на природен газ“ и т. 2.2. от лицензия № Л-369-12 от 14.11.2011 г. за
извършване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“.
3. На 12.09.2018 г. е сключен договор между „Орхидея-Танев“ ЕООД и „Си Ен Джи
Марица“ ООД, с който е учредено гражданско дружество „Си Ен Джи Марица ЮГ“ ДЗЗД.
Съгласно договора, лицензиантът „Си Ен Джи Марица“ ООД влиза в консорциума с
издадените му от КЕВР лицензии за „разпределение на природен газ“ и „снабдяване с
природен газ от краен снабдител“. От своя страна „Си Ен Джи Марица ЮГ“ ДЗЗД е
сключило на 01.03.2019 г. договор с „Родопи газ“ ООД, като съгласно т. 1.1. от този
договор консорциумът се задължава в качеството му на изпълнител да извършва
дейностите „разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен
снабдител“ на „Родопи газ“ ООД, в качеството му на възложител. „Родопи газ“ ООД е
сключило договори за доставка на природен газ с клиенти, намиращи се на територията на
к.к. Пампорово, община Чепеларе, като съгласно тези договори „Родопи газ“ ООД се
задължава да им доставя разпределените за снабдяване от краен снабдител количества
природен газ.
Доставките на природен газ за клиентите в к.к. Пампорово, община Чепеларе се
извършват от „Родопи газ“ ООД. Предвид горното, може да се заключи, че „Си Ен Джи
Марица“ ООД е прехвърлило на „Си Ен Джи Марица ЮГ“ ДЗЗД извършването на част от
лицензионната дейност по „разпределение на природен газ“, в нарушение на т. 2.2.4. от
лицензия № Л-369-08 от 14.11.2011 г. за дейността „разпределение на природен газ“.
Съгласно посочената точка „лицензиантът може с писмени договори да възлага временно
на трети лица от негово име и за негова сметка да изпълняват отделни части от
лицензионната дейност или други свързани с нея дейности“. Видно от представените
фактури, издадени от „Си Ен Джи Марица ЮГ“ ДЗЗД на „Родопи газ“ ООД, „Си Ен Джи
Марица ЮГ“ ДЗЗД изпълнява лицензионната дейност „разпределение на природен газ“ от
свое име, а не от името на лицензианта „Си Ен Джи Марица“ ООД, т.е. не попада в
хипотезата на т. 2.2.4 от лицензията.
Следователно „Си Ен Джи Марица ЮГ“ ДЗЗД извършва част от лицензионната
дейност „разпределение на природен газ“ на територията на к.к. Пампорово, като
извършва пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа, собственост на
лицензианта „Си Ен Джи Марица“ ООД в община Чепеларе без лицензия.
„Родопи газ“ ООД извършва доставка на природен газ на клиентите, присъединени
към ГРМ на „Си Ен Джи Марица“ ООД като търговец на природен газ. Съгласно ЗЕ тази
дейност не подлежи на лицензиране.
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„Родопи газ“ ООД и „Газ Трейдинг 2002“ ЕООД не извършват дейностите
„разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“,
подлежащи на лицензиране съгласно чл. 39, ал. 1, т. 3 и т. 10 от ЗЕ и съответно по
отношение на тях не може да се приложи разпоредбата на чл. 205, ал. 2 от ЗЕ.
Изказвания по т.2.:
Докладва М. Димитров. В Комисията за енергийно и водно регулиране е получен
сигнал от г-н Пламен Павлов, който е бил управител на лицензираното дружество „Си Ен
Джи Марица“ ООД до 01.08.2018 г. Сигналът е относно действия от страна на настоящия
управител на дружеството. В него се посочва, че дружеството „Родопи газ“ ООД
извършва лицензионни дейности в Община Чепеларе, но няма лицензия за такива
дейности. На 15.08.2019 г. е получен втори сигнал от г-н Павлов. В него отново се
посочва, че „Родопи газ“ ООД и „Газ Трейдинг 2002“ ЕООД извършват лицензионни
дейности в Община Чепеларе на територията на лицензианта „Си Ен Джи Марица“ ООД.
Работната група е изискала информация по сигнала от всички дружества, които имат
отношение към пазара на природен газ чрез газоразпределителната мрежа в Община
Чепеларе, Пампорово и гр. Чепеларе. Изискана е информация от лицензианта „Си Ен Джи
Марица“ ООД (от временния синдик на дружеството, тъй като дружеството е в процедура
по несъстоятелност). Изискана е информация от „Си Ен Джи Марица-ЮГ” ДЗЗД, „Родопи
газ“ ООД, „Амер Спортс България“ ЕООД (завод за производство на ски в гр. Чепеларе) и
от други клиенти, които са присъединени към ГРМ в Община Чепеларе. Информация е
изискана и от „Булгаргаз“ ЕАД. Дружествата са представили изисканата информация.
Съставени и подписани са констативни протоколи със „Си Ен Джи Марица“ ООД и с
„Родопи газ“ ООД, според изискванията на ЗЕ. В Община Чепеларе има изградени две
газоразпределителни мрежи. Едната е в гр. Чепеларе, а другата в к.к. Пампорово.
Лицензиантът „Си Ен Джи Марица“ ООД и дружеството „Орхидея“ чрез договор са
създали консорциум „Си Ен Джи Марица-ЮГ”. Съгласно т. 1.4. от договора за
създаването на консорциума, средствата за постигането на целите на консорциума са
парично участие, работна сила на съдружниците, техническа обезпеченост за транспортни
дейности, както и лицензия на „Си Ен Джи Марица“ ООД за Община Чепеларе. Между
„Си Ен Джи Марица-ЮГ” ДЗЗД и „Родопи газ“ ООД е сключен договор, в който „Родопи
газ“ ООД възлага на „Си Ен Джи Марица-ЮГ” ДЗЗД да извършва дейности по
разпределение на природен газ и снабдяване с природен газ от краен снабдител. „Родопи
газ“ ООД е доставчик на природен газ на клиентите, които са присъединени към ГРМ в
Община Чепеларе. От събраната информация работната група е установила, че в гр.
Чепеларе не се извършва лицензионна дейност и чрез мрежата за разпределение на
природен газ. В Пампорово чрез мрежата се извършва разпределение на природен газ, а
лицензиантът „Си Ен Джи Марица“ ООД не извършва дейността „снабдяване с природен
газ от краен снабдител“. Докладът съдържа изводи в три направления. Първото е по
отношение смяната на доставчика. Първоначално доставчик на клиентите, които са
присъединени към ГРМ в Пампорово е бил лицензиантът „Си Ен Джи Марица“ ООД. Към
момента доставчик е „Родопи газ“ ООД. Инициативата за смяна на доставчик не е на
клиентите (както се предвижда според Правилата за търговия), а е по инициатива на
крайния снабдител. Само две от дружествата, които са клиенти на природен газ, „Амер
Спортс България“ ЕООД и „Катя Дафовска“ ЕООД са предприели действия за смяна на
доставчика, но и двете дружества, както и крайният снабдител, не са представили в
Комисията доказателства, че смяната е извършена по реда на Правилата за търговия. В
тази случай лицензиантът „Си Ен Джи Марица“ ООД е нарушил чл. 180 от ЗЕ, във връзка
с чл. 31 от Правилата за търговия с природен газ. Вторият извод е по отношение на
неизвършване на лицензионни дейности в гр. Чепеларе. От събраната информация е
установено, че стопански клиент „Родопски дом“ е получил отказ от лицензианта да бъде
снабдяван с природен газ в периода март-юли 2019 г. По този начин лицензиантът е
нарушил т.2.2. от лицензията за „разпределение на природен газ“ и т.2.2. от лицензията за
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„снабдяване с природен газ от краен снабдител“. Третият извод е по отношение на
създадения консорциум „Си Ен Джи Марица-ЮГ” ДЗЗД, в който лицензиантът влиза с
издадената му лицензия. По този начин на трето лице е прехвърлено да извършва част от
лицензионната дейност. Това е нарушение на т. 2.2.4. от издадената лицензия за
разпределение на природен газ. По отношение на дружествата „Родопи газ“ ООД и „Газ
Трейдинг 2002“ ЕООД, които се посочват в сигнала и за които г-н Павлов счита, че следва
да се приложи чл. 205 от ЗЕ. Работната група е установила, че те не извършват
лицензионна дейност и няма основание да бъде приложен чл. 205. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 42, чл. 75, ал. 2, т. 1, чл. 76, ал. 4 т. 13, ал. 6,
чл. 77, ал. 2, т. 1 от Закона за енергетиката и чл. 10, ал. 1, т. 6 и чл. 27, ал. 3, т. 3, б. „а”-„г”,
чл. 43, ал. 1 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и
на нейната администрация във връзка с Констативен протокол № Г-14 от 16.09.2019 г. и
Констативен протокол № Г-15 от 18.09.2019 г., работната група предлага на КЕВР да
приеме настоящия доклад.
С. Тодорова запита дали са дадени някакви задължителни указания.
М. Димитров отговори, че не са дадени задължителни указания. За посочените
нарушения ще бъдат предприети ответните мерки, тъй като са подписани констативни
протоколи. Законът предвижда в срок до шест месеца да се предприемат съответните
действия, като се състави акт за нарушенията.
С. Тодорова каза, че е съществено да бъде съобщено, че се предвижда да бъдат
съставени и актове.
От страна на членовете на Комисията нямаше други въпроси и коментари по
доклада.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 42, чл. 75, ал. 2, т. 1, чл. 76,
ал. 4 т. 13, ал. 6, чл. 77, ал. 2, т. 1 от Закона за енергетиката и чл. 10, ал. 1, т. 6 и чл. 27, ал.
3, т. 3, б. „а”-„г”, чл. 43, ал. 1 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и
водно регулиране и на нейната администрация във връзка с Констативен протокол № Г-14
от 16.09.2019 г. и Констативен протокол № Г-15 от 18.09.2019 г.,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШИ:
1. Приема доклад с вх. № E-Дк-660 от 14.10.2019 г. относно проверка по документи
във връзка със сигнал с вх. № Е-12-00-204 от 09.05.2019 г. и писмо с вх. № Е-12-00-204 от
10.05.2019 г. от г-н Пламен Павлов – управител на „Си Ен Джи Марица“ ООД до
01.08.2018 г.
В заседанието по точка втора участват председателят Иван Н. Иванов и членовете
на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Георги Златев,
Евгения Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова.
Решението е взето с осем гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Светла Тодорова – за,
Ремзи Осман – за, Александър Йорданов - за, Георги Златев – за, Евгения Харитонова – за,
Димитър Кочков - за и Пенка Трендафилова – за), от които три гласа (Александър
Йорданов, Георги Златев, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в
енергетиката.
По т.3. Комисията разгледа доклад с вх. № О-Дк-560 от 10.10.2019 г. относно
откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане от
лицензионни такси и лихви, дължими от „ДЖИ ВИ АЙ“ ООД.
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„ДЖИ ВИ АЙ” ЕООД е титуляр на Лицензия № Л-356-15 от 09.05.2011 г. за
осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия” за срок от 10 (десет)
години.
Съгласно справка по актуално състояние в Търговския регистър към Агенция по
вписванията за „ДЖИ ВИ АЙ“ е вписана промяна на правната форма:
 от 08.07.2008 г. „ еднолично дружество с ограничена отговорност“;
 от 21.03.2017 г. „дружество с ограничена отговорност“.
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).
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 „ДЖИ ВИ АЙ” ООД годишната такса за 2019 г. е изчислена, като е отчетено, че
дружеството има приходи от лицензионна дейност за предходната година, които са в
размер на 73 388 673,35 лева. Дължимата годишна лицензионна такса за 2019 г. е в размер
на общо 42 363,77 лева и е получена, като към постоянната компонента от 2 000 лева е
прибавена сумата от 40 363,77 лева /0,055 на сто от годишните приходи на дружеството за
съответната лицензионна дейност/. След представена информация с доклад вх. № О-Дк213/08.04.2019 г. от дирекция „Електроенергетика и топло-енергетика“ за размера на
дължимите такси, дирекция „Обща администрация“ е извършила съответните начисления
по аналитичната партида на „ДЖИ ВИ АЙ” ООД. На 18.04.2019 г. по банковата сметка на
КЕВР е постъпило плащане от „ДЖИ ВИ АЙ“ ООД в размер на 21 181,89 лева,
погасяващо дължимата първа вноска от годишна такса за 2019 г., дължима към 31.03.2019
г. В тази връзка е начислена лихва за просрочие в размер на 105,91 лева за периода от
01.04.2019 г. до 18.04.2019 г. За задълженията си към КЕВР, „ДЖИ ВИ АЙ“ ООД е
уведомено с писмо наш изх. № Ф-13-220-2 от 10.05.2019 г. и известие за доставяне № R PS
1040 080FBC W, удостоверяващо получаване на 13.05.2019 г.
С Решение № Пр-Л-356 от 19.09.2019 г. на КЕВР издадената на дружеството
лицензия № Л-356-15 от 09.05.2011 г. е прекратена.
Съгласно чл. 3, ал. 8 от Тарифата при прекратяване на лицензията преди изтичане на
календарната година дължимата годишна такса се изчислява като част от годишната сума,
пропорционална на изтеклите дни от началото на календарната година до датата на
решението на комисията, с което се отнема или прекратява лицензията. В тази връзка и
съгласно Решение № Пр-Л-356 от 19.09.2019 г. на КЕВР за прекратяване на издадената на
„ДЖИ ВИ АЙ” ООД Лицензия № Л-356-15 от 09.05.2011 г., дължимата лицензионна такса
за 2019 г. е в размер на общо 30 293,00 лева (изчислена до датата на Решението на КЕВР
за прекратяване на издадената лицензия). След представена информация с доклад вх. №
О-Дк-538/27.09.2019 г. от дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“ за размера на
дължимите такси, дирекция „Обща администрация“ е извършила корекция в начисленията
и е изготвила справка, приложена към настоящия доклад, за дължимите суми от „ДЖИ ВИ
АЙ” ООД.
Таксата по чл. 3, ал. 8 от Тарифата е дължима в 7-дневен срок от деня, следващ
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датата на връчване на решението (чл. 3, ал. 9 от Тарифата). Решение № Пр-Л-356 от
19.09.2019 г. на КЕВР е връчено на „ДЖИ ВИ АЙ” ООД на 24.09.2019 г.
Ако част от дължимата сума е внесена като годишна вноска по реда на чл. 3, ал. 7, тя
се приспада от пълния размер на дължимата годишна такса (чл. 3, ал. 9 от Тарифата). В
тази връзка от дължимата годишна такса за 2019 г. в размер на общо 30 293,00 лева,
изчислена при спазване на чл. 3, ал. 8 от Тарифата, е приспадната платената на 18.04.2019
г. първа вноска от годишна такса в размер на 21 181,89 лева. Неплатена такса за 2019 г. от
„ДЖИ ВИ АЙ” ООД е в размер на 9 111,11 лева, дължима към 01.10.2019 г. (7-дневен срок
от деня, следващ датата на връчване на решението)
Общото задължение на „ДЖИ ВИ АЙ” ООД към 01.10.2019 г. е 9 217,02 лева и
представлява неплатена главница в размер на 9 111,11 лева и лихва за просрочие в размер
на 105,91 лева. Върху неплатената главница в размер на 9 111,11 лева, считано от
02.10.2019 г., се дължи законна лихва за забава до дата на постъпване на сумата по
банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
За задълженията си към КЕВР, „ДЖИ ВИ АЙ” ООД е уведомен по посочени от
дружеството електронни пощи: cs@gvi.bg office@gpgroupbg.com d.tsvetanov@gvi.bg
d.arabadzhiev@dvi.bg vesela_karabelyova@gvi.bg office@gpgroup.bg на 27.09.2019 г., но до
настоящия момент не ги е погасил.
Изказвания по т.3.:
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 “ДЖИ ВИ АЙ“ ООД, както следва:
1.1. Начислена и неплатена остатък главница в размер на 9 111,11 лева (девет хиляди
сто и единадесет лева и единадесет стотинки), дължима към 01.10.2019 г., представляваща
остатък от годишна такса за 2019 г., изчислена при спазване на изискванията на чл. 3, ал. 8
от Тарифата и във връзка с Решение № Пр-Л-356 от 19.09.2019 г. за прекратяване на
лицензия № Л-356-15 от 09.05.2011 г., в размер на 30 293,00 лева, от която сума е
приспаднато направеното плащане в размер на 21 181,89 лева, постъпило на 18.04.2019 г.
по банковата сметка на КЕВР (чл. 3, ал. 9 от Тарифата).
1.2. Начислена и неплатена лихва за просрочие в размер на 105,91 лева (сто и пет
лева и деветдесет и една стотинки) за периода от 01.04.2019 г. до 18.04.2019 г. върху
неплатена в срок първа вноска от годишна такса за 2019 г. в размер на 21 181,89 лева,
дължима към 31.03.2019 г.
1.3. Върху неплатената остатък главница в размер на 9 111,11 лева, считано от
02.10.2019 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. „ДЖИ ВИ АЙ“ ООД 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 трета участват председателят Иван Н. Иванов и членовете
на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Георги Златев,
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Евгения Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова.
Решението е взето с осем гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Светла Тодорова – за,
Ремзи Осман – за, Александър Йорданов - за, Георги Златев – за, Евгения Харитонова – за,
Димитър Кочков - за и Пенка Трендафилова – за), от които три гласа (Александър
Йорданов, Георги Златев, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в
енергетиката.
По т.4. Комисията разгледа доклад с вх. № О-Дк-561 от 10.10.2019 г. относно
прекратяване на производството за установяване на публично държавно вземане от
такса „В и К регулиране“ и лихви за просрочие, дължими от „УВЕКС“ ЕООД.
С решение по т.17 от протокол № 140 от 09.08.2019 г. Комисия за енергийно и водно
регулиране (КЕВР) откри процедура за установяване на публично държавно вземане по
отношение на „УВЕКС“ ЕООД с размер на главницата от 4 272,93 лева, дължима към
25.07.2019 г., върху която сума, считано от 26.07.2019 г., се дължи законна лихва за забава
до деня на окончателното й издължаване.
На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК)
„УВЕКС“ ЕООД е уведомен с писмо изх. № Ф-17-08-8 от 13.08.2019 г. и известие за
доставяне № R PS 1040 084P3Y O, удостоверяващо получаване на 15.08.2019 г., като му е
определен 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения по начислените суми и е
поканен в същия срок да изпълни задълженията си доброволно.
На 09.09.2019 г. по банковата сметка на КЕВР постъпи частично плащане от
„УВЕКС“ ЕООД в размер на 2 000,00 лева. В резултат на това плащане върху неплатената
в срок главница от 4 272,93 лева е начислена лихва за просрочие в размер на 54,60 лева за
периода от 26.07.2019 г. до 09.09.2019 г. Общото задължение на „УВЕКС“ ЕООД към
09.09.2019 г. представлява остатък неплатена главница в размер на 2 272,93 лева и лихва
за просрочие в размер на 54,60 лева. За дължимите суми „УВЕКС“ ЕООД е уведомен по
електронна поща на 09.09.2019 г.
На 03.10.2019 г. по банковата сметка на КЕВР постъпи плащане от „УВЕКС“ ЕООД
в размер на общо 2 327,53 лева, погасяващо главница в размер на 2 272,93 лева и лихва в
размер на 54,60 лева. В резултат на това плащане върху неплатената в срок главница от
2 272,93 лева е начислена лихва за просрочие в размер на 15,15 лева за периода от
10.09.2019 г. до 03.10.2019 г. За дължимата лихва за просрочие „УВЕКС“ ЕООД е
уведомен по електронна поща на 03.10.2019 г. и е приканен да я погаси.
На 07.10.2019 г. по банковата сметка на КЕВР постъпи плащане от „УВЕКС“ ЕООД
в размер на 15,15 лева, с което дружеството напълно погаси дължимите суми по откритата
процедура за установяване на публично държавно вземане (приложена справка към
настоящия доклад за начислени и платени суми).
Изказвания по т.4.:
Докладва А. Димитрова. Дружеството е погасило задълженията си и затова
работната група предлага на Комисията да вземе следното решение:
1. Прекратява производството за установяване на публично държавно вземане по
отношение на „УВЕКС“ ЕООД.
2. „УВЕКС“ ЕООД да бъде уведомено за прекратяване на производството за
установяване на публично държавно вземане.
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.
Във връзка с горното и на основание чл. 56, ал. 1 от Административно-процесуалния
кодекс (АПК) и във връзка с чл. 168, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
(ДОПК),
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КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
Р Е Ш И:
1. Прекратява производството за установяване на публично държавно вземане по
отношение на „УВЕКС“ ЕООД.
2. „УВЕКС“ ЕООД да бъде уведомено за прекратяване на производството за
установяване на публично държавно вземане.
В заседанието по точка четвърта участват председателят Иван Н. Иванов и
членовете на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Георги
Златев, Евгения Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова.
Решението е взето с осем гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Светла Тодорова – за,
Ремзи Осман – за, Александър Йорданов - 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:
Приема доклада и издава електронни сертификати за произход на електрическа
енергия, произведена от комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия,
през периода от 01.09.2019 г. до 30.09.2019 г. от 28 бр. дружества.
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. № E-Дк-660 от 14.10.2019 г. относно проверка по
документи във връзка със сигнал с вх. № Е-12-00-204 от 09.05.2019 г. и писмо с вх. № Е12-00-204 от 10.05.2019 г. от г-н Пламен Павлов – управител на „Си Ен Джи Марица“
ООД до 01.08.2018 г.
По т.3. както следва:
1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по
отношение на “ДЖИ ВИ АЙ“ ООД.
2. „ДЖИ ВИ АЙ“ ООД 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.4. както следва:
1. Прекратява производството за установяване на публично държавно вземане по
отношение на „УВЕКС“ ЕООД.
2. „УВЕКС“ ЕООД да бъде уведомено за прекратяване на производството за
установяване на публично държавно вземане.
Приложения:
1. Доклад с вх. № № Е-Дк-659 от 14.10.2019 г. и Решение на КЕВР № С-21 от
17.10.2019 г. относно издаване на електронни сертификати за произход на електрическа
енергия, произведена от комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия,
през периода от 01.09.2019 г. до 30.09.2019 г. от 28 бр. дружества.
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2. Доклад с вх. № E-Дк-660 от 14.10.2019 г. относно проверка по документи във
връзка със сигнал с вх. № Е-12-00-204 от 09.05.2019 г. и писмо с вх. № Е-12-00-204 от
10.05.2019 г. от г-н Пламен Павлов – управител на „Си Ен Джи Марица“ ООД до
01.08.2018 г.
3. Доклад с вх. № О-Дк-560 от 10.10.2019 г. относно откриване на процедура за
установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от
„ДЖИ ВИ АЙ“ ООД.
4. Доклад с вх. № О-Дк-561 от 10.10.2019 г. относно прекратяване на
производството за установяване на публично държавно вземане от такса „В и К
регулиране“ и лихви за просрочие, дължими от „УВЕКС“ ЕООД.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

.................................................
(С. Тодорова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

.................................................
(Р. Осман)
.................................................
(А. Йорданов)
.................................................
(Г. Златев)

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
Р. ТОТКОВА

.................................................
(Е. Харитонова)
.................................................
(Д. Кочков)
.................................................
(П. Трендафилова)
Протоколирал:
(Н. Косев - главен експерт)
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