РЕШЕНИЕ
№ С-4
от 11.03.2020 г.

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
на закрито заседание, проведено на 11.03.2020 г., като разгледа заявления за издаване
на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена при комбинирано
производство на електрическа и топлинна енергия, подадени от „Юлико-Евротрейд“
ЕООД и „Енергиен център ЗЕБРА“ ЕООД, както и доклад с вх. № Е-Дк-214 от
5.03.2020 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
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
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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 помалка от 1 MW е записано (в ал. 5), че за изкупената електрическа енергия по чл. 162
производителите заявяват издаване на месечни сертификати за произход и ги прехвърлят
на обществения доставчик, съответно крайните снабдители, а по отношение на централите
с инсталирана електрическа мощност от 1 MW и над 1 MW е записано (в ал. 6), че за
произведената електрическа енергия по чл. 162а производителите заявяват издаване на
месечни сертификати за произход и ги прехвърлят на Фонд „Сигурност на
електроенергийната система“ (ФСЕС).
За всяка единица произведена електрическа енергия от високоефективно
комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия може да се издава само
един сертификат за произход, който е със срок на валидност 12 месеца от производството
на съответната единица енергия.
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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
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
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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 01.01.2020 г.
до 31.01.2020 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 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. „Юлико-Евротрейд” ЕООД;
• С КОМПЕНСИРАНЕ ОТ ФСЕС ПО ЧЛ. 162а ОТ ЗЕ (1 MW И НАД 1 MW):
– Производители със справки за ДВГ/ГТ:
2. „Енергиен център ЗЕБРА“ ЕООД;
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
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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. „Юлико-Евротрейд“ ЕООД
„Юлико-Евротрейд“ ЕООД със седалище и адрес на управление: Република
България, област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив 4000, район Централен, ул.
„Капитан Райчо“ № 70, с ЕИК 115744408, е юридическо лице, което е лицензирано по ЗЕ и
притежава лицензия № Л-267-03 от 26.06.2008 г. за дейността „производство на
електрическа и топлинна енергия“.
Дружеството е представило заявление вх. № Е-ЗСК-10 от 10.02.2020 г. в КЕВР, с
приложения за издаване на сертификати за произход на електрическа енергия,
произведена от централа за комбинирано производство на електрическа и топлинна
енергия – ТЕЦ „Стамболийски“, за периода от 01.01.2020 г. до 31.01.2020 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): 331,167 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: 0,670 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: 332 бр. (Верният брой e 331 бр.);

ОБЩО: 332 бр. (Верният брой e 331 бр.);
• ДАННИ ОТНОСНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СЕРТИФИКАТИ ЗА ПРОИЗХОД:
– Моля, на основание чл. 163б, ал. 5 и ал. 6 от ЗЕ, да бъдат ПРЕХВЪРЛЕНИ
следните сертификати за произход:

За „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД: 332 бр. (Верният брой e 331 бр.);
Забележка: Реалният брой сертификати, след прибавянето на дробения остатък
от предходния период, в който са били издадени сертификати за произведената
електрическа енергия от ВЕКП, е в размер 331 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
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национална схема за подпомагане.
• Общата инсталирана електрическа мощност на съоръженията, произвеждащи
електрическа енергия по комбиниран начин е 0,495 MWе;
• В централата ТЕЦ „Стамболийски“ в гр. Стамболийски през разглеждания период
е била в експлоатация една инсталация за комбинирано производство на електрическа и
топлинна енергия (ДВГ-1) и се състои от един бутален газов двигател, тип GMS 212 GSN.LС, производство на фирмата GE JENBAHER – Австрия. Параметрите на инсталацията
са:
– номинална електрическа мощност 0,495 MWе;
– обща топлинна мощност на топлообменниците 0,649 MWt;
– електрическа ефективност 38%;
– топлинна ефективност 50%;
– обща ефективност 88%;
• Данни и постигнати показатели от инсталацията за комбинирано производство:
Означаване на инсталациите
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.
11.02.2002 г.
пр. газ
34 179 kJ/nm3
3,5оС
47,52%
85,00%
≥75,00%
80,02%
>0,00%
21,96%

• Количества електрическа енергия на изхода по електромер:
Мярка

ВСИЧКО

MWh

331,167

Собственост на
ЕСО
няма

Собственост на
ЕРП
331,167

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 = 21,933 MWh;
– закупени количества ЕЕ за ТЕЦ – MWh;
• Коригиращият фактор, за избегнати загуби от мрежата при прилагането на
хармонизирани референтни стойности на ефективността за разделно производство на
електрическа енергия:
– подавана към мрежата експлоатирана от „Електроразпределение Юг“ АД с
напрежение 0,4 kV – 0,888 отговаря на Регламента;
– потребявана на площадката с напрежение 0,4 kV – 0,851 отговаря на Регламента;
• Общите показатели за разглеждания период на инсталация ДВГ-1, получени при
прилагането на методиката за изчисляването на режимните фактори, са следните:
Показатели за инсталация ДВГ-1
Полезна топлинна енергия
Електрическа енергия
Еквивалентна енергия на горивото

Мярка
MWh
MWh
MWh

Тотална
енергия
418,000
353,100
963,641

Комбинирана
енергия
418,000
353,100
963,641

Некомбинирана енергия
топлинна
електрическа
–
–
–
–
–
–

• Потребена топлинна енергия: 418,000 MWh.
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След прегледа, на представената от дружеството информация в справката по
чл. 4, ал. 5 от Наредба № 7 от 19.07.2017 г., не са констатирани неточности и
несъответствия.
Информация за количеството нетната електрическа енергия, измерено на
изхода на централата и произведено по високоефективен комбиниран начин, като
дял от цялата Енето:
В случая цялата произведена брутна комбинирана електрическа енергия, измерена
на шините на електрогенератора на инсталация ДВГ-1, покрива критерия за брутна
високоефективна комбинирана електрическа енергия и затова тя директно се намалява със
„Сума на ЕЕ по чл. 162, ал. 1“ от ЗЕ, за да се получи на колко е равна високоефективната
част от Енето на изхода на централата:
353,100 MWh – 21,933 MWh = 331,167 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 353,100 MWh;
• Отчетената икономия на използваното гориво през разглеждания период за
инсталация ДВГ-1 е по-голяма от 10% (въпреки че за инсталация с по-малка инсталирана
мощност от 1 MW е необходимо само да има спестяване без изискване към процента на
спестеното гориво) и количеството брутна високоефективна комбинирана електрическа
енергия, определено съгласно наредбата по чл. 162, ал. 3 от ЗЕ – Наредба № РД-16-267, е в
размер на 353,100 MWh;
• Количеството произведена нетна високоефективна комбинирана електрическа
енергия, измерено на изхода на централата през разглеждания период, е в размер на
331,167 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

12/2019
01/2020

MWh

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

324,855
331,167

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

324,855
331,167

325,670
331,837

325
331

0,670
0,837

• От направената справка за м. 01/2020 г., използваща данните от предходния
период (м. 12/2019 г.), за който централата е имала произведена електрическа енергия от
ВЕКП, следва, че издадените сертификати на „Юлико-Евротрейд“ ЕООД за реално
подадената нетна електрическа енергия от ВЕКП по електроразпределителната мрежа,
вследствие на което те се прехвърлят за изкупуване от крайния снабдител „ЕВН България
Електроснабдяване“ ЕАД съгласно чл. 162, ал. 1 от ЗЕ, тъй като дружеството е с обща
електрическа инсталирана мощност под 1 MW – за месец януари 2020 г. са в размер на
331 бр.
Въз основа на горното следва на „Юлико-Евротрейд“ ЕООД, за
производствена централа ТЕЦ „Стамболийски“, гр. Стамболийски, да бъдат
стр. 7 от 15

издадени 331 бр. за количествата подадени по електроразпределителната мрежа, като
на крайния снабдител „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД да бъдат
прехвърлени 331 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
01.01.2020 г. до 31.01.2020 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:
2. „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 14.02.2020 г. с
приложения за издаване на сертификати за произход на електрическата енергия,
произведена по комбиниран начин през периодите от 01.12.2019 г. до 31.12.2019 г. и от
01.01.2020 г. до 31.01.2020 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): 46,904 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: 0,403 MWh (0,199 MWh от м. 11/2019 г. + 0,204 MWh от м. 12/2019 г.);
• 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.;

ОБЩО: 47 бр.;
• ДАННИ ОТНОСНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СЕРТИФИКАТИ ЗА ПРОИЗХОД:
– Моля, на основание чл. 163б, ал. 5 и ал. 6 от ЗЕ, да бъдат ПРЕХВЪРЛЕНИ
следните сертификати за произход:

За ФСЕС: 47 бр.
Следва да се има предвид, че през периода от 01.12.2019 г. до 31.12.2019 г. е
произведена от дружеството нетна електрическа енергия от ВЕКП в размер на 0,204
MWh, който е по-малък от 1 MWh, и съгласно чл. 8, ал. 2 от Наредба № 7 от 19.07.2017 г.
не се издават сертификати за същия този период, а количеството се прибавя към
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следващия период, в който е произведена нетна електрическа енергия от ВЕКП в размер
по-голям от 1 MWh – в конкретния случай това е периода от 01.01.2020 г. до 31.01.2020 г.
Поради тази причина са представени 2 бр. справки по чл. 4, ал. 5 от Наредба № 7 от
19.07.2017 г., всяка от които описва данните и изчислените режимни фактори на
инсталацията (ДВГ-1) за съответния 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 е 1,570 MWе.
• През разглежданите периоди 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;
– електрическа ефективност 36,90%;
– топлинна ефективност 50,94%;
– обща ефективност 87,84%.
1. I-ва справка – за периода на производство от 01.12.2019 г. до 31.12.2019 г.:
• 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
34 330 kJ/nm3
2,3оС
48,29%
90,00%
≥75,00%
75,87%
≥10,00%
13,26%

• Количества електрическа енергия на изхода по електромер:
Мярка

ВСИЧКО

MWh

0,204

Собственост на
ЕСО
няма

Собственост на
ЕРП
0,204

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) = 0,581 MWh;
– няма закупена ЕЕ за производството .= 0 MWh;
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• Посоченият коригиращ фактор за избегнати загуби от мрежата при прилагането
на хармонизирани референтни стойности на ефективността за разделно производство на
електрическа енергия:
– подавана към мрежата експлоатирана от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД с
напрежение 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
1,060
0,785
2,432

Комбинирана
енергия
1,060
0,785
2,432

Некомбинирана енергия
топлинна електрическа
–
–
–
–
–
–

• Потребена топлинна енергия: 127,060 MWh (в т.ч. Qппк = 126,000 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 Е нето на изхода на централата:
0,785 MWh – 0,581 MWh = 0,204 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 0,785MWh;
• 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 0,785 MWh;
• Количеството произведена нетна високоефективна комбинирана електрическа
енергия, измерено на изхода на централата през разглеждания период, е в размер на
0,204 MWh;
Въз основа на горното, и на основание чл. 8, ал. 2 от Наредба № 7 от 19.07.2017
г., следва на „Енергиен център Зебра“ ЕООД, за централа ТЕЦ „Енергиен център
Зебра“, гр. Нови Искър, да бъде прехвърлено за следващ период произведеното под 1
MWh количество нетна електрическа енергия в размер на 0,204 MWh, измерено на
изхода на централата, в резултат на високоефективно комбинирано производство на
електрическа и топлинна енергия през периода от 01.12.2019 г. до 31.12.2019 г.
2. II-ра справка – за периода на производство от 01.01.2020 г. до 31.01.2020 г.:
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• 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
34 175 kJ/nm3
0,6оС
48,94%
90,00%
≥75,00%
80,67%
≥10,00%
17,83%

• Количества електрическа енергия на изхода по електромер:
Мярка

ВСИЧКО

MWh

46,904

Собственост на
ЕСО
няма

Собственост на
ЕРП
46,904

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) = 30,793 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
104,500
77,697
225,858

Комбинирана
енергия
104,500
77,697
225,858

Некомбинирана енергия
топлинна електрическа
–
–
–
–
–
–

• Потребена топлинна енергия: 211,500 MWh (в т.ч. Qппк = 107,000 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.
стр. 11 от 15

избягва се нова промяна на справките), за да се получи на колко е равна
високоефективната част от Е нето на изхода на централата:
77,697 MWh – 30,793 MWh = 46,904 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 77,697 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 77,697 MWh;
• Количеството произведена нетна високоефективна комбинирана електрическа
енергия, измерено на изхода на централата през разглеждания период, е в размер на
46,904 MWh;
Въз основа на горното, и на основание чл. 8, ал. 2 от Наредба № 7 от 19.07.2017
г., следва на „Енергиен център Зебра“ ЕООД, за централа ТЕЦ „Енергиен център
Зебра“, гр. Нови Искър, да бъде сумирано произведеното над 1 MWh количество
нетна електрическа енергия в размер на 46,904 MWh с произведеното от предходния
период количество нетна електрическа енергия под 1 MWh в размер на 0,204 MWh,
които и в двата случая са в резултат на високоефективно комбинирано производство
на електрическа и топлинна енергия, като за общото количество се издадат
сертификати за периода от 01.01.2020 г. до 31.01.2020 г.
• Обединяване на двете справки по чл. 4, ал. 5 от Наредба № 7 от 19.07.2017 г.:
• Изискването в чл. 163б от ЗЕ, че сертификатите се издават като се отбелязва
подаването към съответната електрическа мрежа през двата периода на производство –
първият, от 01.12.2019 г. до 31.12.2019 г. (с произведена нетна електрическа от ВЕКП под
1 MWh); вторият, от 01.01.2020 г. до 31.01.2020 г. (с произведена нетна електрическа от
ВЕКП над 1 MWh) – е изпълнено посредством следната таблица:
ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТИ

За
месец

11/2019
12/2019
01/2020

MWh

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

27,798
0,204
46,904

0
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
няма

няма
няма
няма

27,798
0,204
46,904

28,199
0,403
47,307

28
47

0,199
0,403
0,307

• От направената справка за м. 01/2020 г., използваща данните от двата предходни
периода (м. 11/2019 г. и м. 12/2019 г.), за които централата е имала произведена
електрическа енергия от ВЕКП, 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 януари 2020 г. са в размер на 47 бр.
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Въз основа на горното следва на „Енергиен център Зебра“ ЕООД, за централа
ТЕЦ „Енергиен център Зебра“, гр. Нови Искър, да бъдат издадени 47 бр. за
количествата подадени по електроразпределителната мрежа, като на Фонд
„Сигурност на електроенергийната система“ 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 01.01.2020 г. до 31.01.2020 г.

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:
Издава едномесечни сертификати за произход (СП), всеки от които е електронен
документ, който се издава за 1 MWh електрическа енергия на производител за
нетното производство на електрическа енергия, измерено на изхода на централата и
подадено към съответната електрическа мрежа, при спазване на изискванията за
точност, надеждност и невъзможност за подправяне, относно всяка единица от нея в
резултат на високоефективно комбинирано производство (ВЕКП) на електрическа и
топлинна енергия през месец ЯНУАРИ 2020 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 „Юлико–Евротрейд“ ЕООД със седалище и адрес на управление: Република
България, област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив 4000, район Централен, ул.
„Капитан Райчо“ № 70, с ЕИК 115744408, за:
– производствена централа/енергиен обект: ТЕЦ „Стамболийски“;
– местоположение на централата: община Стамболийски, гр. Стамболийски;
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– вид на централата: топлофикационна за битови клиенти;
– обща инсталирана електрическа мощност: 0,495 MW;
– период на производство: 01.01.2020 г. ÷ 31.01.2020 г.;
– долна топлина на изгаряне на използваното гориво: природен газ – 34 179 kJ/nm3;
– топлинна енергия произведена едновременно с електрическата: 418,000 MWh;
– потребена топлинна енергия: 418,000 MWh;
– количеството електрическа енергия, произведена при ВЕКП на електрическа и топлинна
енергия, определено съгласно наредбата по чл. 162, ал. 3 от ЗЕ: 353,100 MWh;
– спестена първична енергия от: ДВГ1: 21,96%;
– номинална ефективност на: ДВГ1: 80,02%;
– 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: 11.02.2002 г.;
– дата и държава на издаване на сертификатите: 31.01.2020 г., Република България;
– УИН на СП, разпределени, както следва:
НЕК ЕАД – няма;
„ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД – от № ЗСК-10-01-20/000000001
до № ЗСК-10-01-20/000000331.
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):
2. 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: 01.01.2020 г. ÷ 31.01.2020 г.;
– долна топлина на изгаряне на използваното гориво: природен газ – 34 175 kJ/nm3;
– топлинна енергия произведена едновременно с електрическата: 104,500 MWh;
– потребена топлинна енергия: 104,500 MWh;
– количеството електрическа енергия, произведена при ВЕКП на електрическа и топлинна
енергия, определено съгласно наредбата по чл. 162, ал. 3 от ЗЕ: 77,697 MWh;
– спестена първична енергия от: ДВГ1: 17,83%;
– номинална ефективност на: ДВГ1: 80,67%;
– получена инвестиционна помощ за изграждането на енергийния обект за комбинирано
производство на електрическа и топлинна енергия от национална или европейска схема
за подпомагане: няма;
– всякакъв друг вид подкрепа, предоставена за единица енергия по национална схема за
подпомагане: няма;
– вида на националната схемата за подпомагане: няма;
– дата на която всяка от инсталациите на енергийния обект е въведена в експлоатация:
ДВГ1:15.02.2010 г.;
– дата и държава на издаване на сертификатите: 31.01.2020 г., Република България;
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– УИН на СП, разпределени, както следва:
За ФСЕС – от № ЗСК-30-01-20/000000001 до № ЗСК-30-01-20/000000047.
Решението подлежи на обжалване пред Административен съд София-град в
14-дневен срок.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
РОСИЦА ТОТКОВА
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