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І. ВЪВЕДЕНИЕ 
 

 В изпълнение на заповеди № ФК-10-1111/02.10.2015 г. и № ФК-10-1333/23.11.2015 г.   
на директора на Агенцията за държавна финансова инспекция, Антон Асенов Стойнев – 
държавен финансов инспектор от отдел Четвърти, дирекция „Извънпланова инспекционна 
дейност”, Нела Иванова Петрова – главен финансов инспектор от отдел Първи, дирекция 
„Планова инспекционна дейност в областта на обществените поръчки” и Анна Георгиева 
Георгиева-Гърмидолова – главен финансов инспектор от отдел Първи, дирекция 
„Извънпланова инспекционна дейност” към Агенция за държавна финансова инспекция, 
извършихме проверка на „ЧЕЗ Електро България” АД, гр. София.  
 Проверката е възложена на основание чл. 80 а, ал. 6, във връзка с чл. 80 а, ал. 1, ал. 4 и 
ал. 7 от Закона за енергетиката. 

„ЧЕЗ Електро България” АД, гр.София е акционерно дружество, със седалище и адрес 
на управление България, област София (столица), община Столична, гр. София 1784, район 
Младост, бул. Цариградско шосе No 159, бл. БенчМарк Бизнес Център.Дружеството е 
учредено от ЧЕЗ a.s. Република Чехия и българската държава в съответствие с Решение на 
Министерски съвет №569/28.07.2006г. за участие на държавата в акционерно дружество. 
Дружеството е регистрирано с Решение на СГС по ф.д.10140/2006г. и пререгистрирано в 
Агенцията по вписванията на 04.02.2008г. под ЕИК 175133827. 

„ЧЕЗ Електро България” АД е създадено в изпълнение на задължението по параграф 17, 
ал.2 от ПЗР на Закона за енергетиката /ЗЕ/ за отделяне на дейностите, свързани с 
разпределение на електрическа енергия и оперативно управление на разпределителните 
мрежи в юридическо и организационно отношение от снабдяването с електрическа енергия и 
другите дейности на електроразпределителните дружества. „ЧЕЗ Електро България” АД е 
правоприемник на правоотношенията, свързани с дейността „обществено снабдяване” с 
електрическа енергия, осъществявана от „Електроразпределение Столично” АД, 
„Електроразпределение Плевен” АД и „Електроразпределение София Област” АД. В 
изпълнение на задължението по параграф 17 от ПЗР на ЗЕ, електроразпределителните 
дружества  са извършили преобразуване при условията на чл.262в, ал.1 и 2 от Търговският 
закон, чрез отделяне с придобиване на дейността  по обществено снабдяване. 

Предметът на дейност на Дружеството е обществено снабдяване с електрическа енергия, 
съгласно Закона за енергетиката след получаването и съгласно условията на получената 
лицензия за обществено снабдяване с електрическа енергия. Дружеството притежава 
Лицензия за „Обществено снабдяване на електрическа енергия” № Л-135-11/29.11.2006 г., 
лицензия за доставка на електрическа енергия от доставчик последна инстанция № Л-409-
17/01.07.2013 г. и Лицензия за търговия с електрическа енергия № Л-229-15/17.05.2007 г., 
издадени от Държавната комисия по енергийно и водно регулиране.  Лицензиите за 
обществено снабдяване и доставка на електрическа енергия от доставчик последна инстанция 
са изменени и допълнени от ДКЕВР с правата и задълженията на координатори на специални 
балансиращи групи. 

С решение № 949-ПД от 19.09.2012г. Комисията по финансов надзор е потвърдила 
проспект за допускане на търговия на регулиран пазар на емисия акции, издаден от „ЧЕЗ 
Електро България” АД в размер на 50 000 лева, разпределени в 5 000 обикновени поименни, 
безналични акции с номинал 10 лв..За публично предлагане са представени 1 650 акции, 
представляващи 33 % от капитала на дружеството. 

Капиталовата структура на дружеството към 30.06.2015 година  е следната: 
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CEZ.A.S.    3 350 броя, представляващи   67,00  % от капитала 
УПФ „СЪГЛАСИЕ”       249 броя, представляващи     4,98  % от капитала 
ППФ „СЪГЛАСИЕ”       249 броя, представляващи     4,98  % от капитала 
ДПФ „СЪГЛАСИЕ”       249 броя, представляващи     4,98  % от капитала 
„ЦКБ” АД                    496 броя, представляващи     9,92  % от капитала 
Др.юрид.лица       335 броя, представляващи     6,70  % от капитала 
Др.физ.лица         72 броя, представляващи     1,44  % от капитала 
      5 000 броя    100,00 % 

  
 Дружеството има двустепенна система на управление с Управителен съвет и Надзорен 
съвет.  

Мандатът на членовете на Управителния съвет се определя съгласно чл. 67, ал. 1 от 
Устава на „ЧЕЗ Електро България” АД, като срокът започва да тече от дата на вписване на 
съответния член на Управителния съвет в Търговския регистър. От 16.04.2015 г. 
Управителният съвет на дружеството е в състав Жанна Василева Пехливанова, Петър Баран и 
Кремена Стоянова Стоянова. 

Мандатът на членовете на Надзорния съвет се определя съгласно чл. 54 от Устава на 
"ЧЕЗ Електро България" АД, като срокът започва да тече от дата на вписване на съответния 
член на Надзорния съвет в Търговския регистър. От 24.07.2014 г. Надзорният съвет на 
дружеството е в състав Карел Клусак, Барбора Кржижкова, Яна Каслова, Любомир Тодоров 
Чакъров, Георги Димитров Константинов, Евжен Коченда и Христо Стоянов Петров. 

Представителството на дружеството се осъществява от всеки двама от членовете на 
управителния съвет заедно. 

За периода на извършване на проверката Изпълнителен директор на „ЧЕЗ Електро 
България” АД е Кремена Стоянова Стоянова..  
 Предметният обхват на проверката е със следните задачи:  
 1. Проверка и анализ за последния приключил регулаторен период на разчетните 
взаимоотношения между крайния снабдител и енергийните предприятия по сключените 
договори за изкупуване на електрическа енергия по преференциални цени. Проверка на 
издадените фактури от крайния снабдител към Обществения доставчик и съпоставка на 
количествата и стойностите на закупената енергия от производителите по преференциални 
цени с фактурираните на Обществения доставчик. 
 2. Проверка на договорените преференциални цени и изплатената електрическа 
енергия по сключените договори с производители, за които инвестицията за изграждането на 
енергийния обект за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници се 
подпомага със средства от национална или европейска схема за подпомагане, относно 
съответствието им с решенията на ДКЕВР/КЕВР. 

Проверката се извърши за 45 работни дни, с начална дата 06.10.2015 г. и крайна дата 
10.12.2015 година. 

Направените констатации обхващат всички задачи, поставени в заповедта за възлагане 
и отразяват обективно установените факти и обстоятелства. 

 
                 
ІІ. КОНСТАТАЦИИ 

 Със Закона за енергията от възобновяеми източници /ЗЕВИ/ са уредени обществените 
отношения, свързани с производството и потреблението на електрическа енергия, топлинна 
енергия и енергия за охлаждане от възобновяеми източници, включително насърчаване на 
производството, в т.ч. чрез определяне на преференциална цена за изкупуване на 
електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници. До приемане на ЗЕВИ, 
приложим е Закона за възобновяемите и алтернативни енергийни източници и биогоривата 
(ЗВАЕИБ). 
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 Съгласно чл. 31, ал. 1 от ЗЕВИ /ДВ бр.35 от 03.05.2011 г./, електрическата енергия от 
възобновяеми източници се изкупува от обществения доставчик, съответно крайните 
снабдители по определената от ДКЕВР преференциална цена, действаща към датата на 
съставяне на констативен акт за завършване изграждането на енергийния обект съгласно чл. 
176, ал. 1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/. След изменение на ЗЕВИ, в сила от 
10.04.2012 г., определянето на преференциалната цена е към датата на въвеждане в 
експлоатация по смисъла на Закона за устройство на територията на енергийния обект за 
производство на електрическа енергия. Съгласно чл. 31, ал. 4 от ЗЕВИ,  цената на 
електрическата енергия от възобновяеми източници не се изменя за срока на договора за 
изкупуване. 

 На основание чл.32, ал.1 от ЗЕВИ, ДКЕВР ежегодно до 30 юни определя 
преференциални цени за изкупуване на електрическа енергия, произведена от възобновяеми 
източници, като съгласно ал. 2, при определянето им се отчитат вида на възобновяемия 
източник, видовете технологии, инсталираната мощност на обекта, мястото и начина на 
монтиране на съоръженията, също: инвестиционните разходи; нормата на възвращаемост; 
структурата на капитала и на инвестицията; производителността на инсталацията според вида 
технология и използваните ресурси; разходите, свързани с по-висока степен на опазване на 
околната среда; разходите за суровини за производство на енергия; разходите за горива за 
транспорта; разходите за труд и работна заплата; другите експлоатационни разходи. 
Преференциалната цена на електрическата енергия от възобновяеми източници, съгласно ал. 
3 се определя за целия срок на договора за изкупуване по чл. 31, ал. 2, като след изтичане на 
този срок, преференции за цените не се предоставят. 

 С Решение № Ц-12 от 30.06.2014 г. на Държавната комисия за енергийно и водно 
регулиране (ДКЕВР) са утвърдени цените на електрическата енергия на дружествата в сектор 
„Електроенергетика” за ценовия период 01.07.2014 г.– 30.06.2015 г., респективно регулаторен 
период, които са изменени с Решение № Ц-16 от 01.10.2014 г. на ДКЕВР. 

 С Решение № Ц-23 от 29.06.2015 г. ДКЕВР, е удължила считано от 30.06.2015 г. 
регулаторния/ценови период на дружествата в сектор „Електроенергетика” до 31.07.2015 г.  
 

 
 1. Проверка и анализ на последния приключил регулаторен период на разчетните 
взаимоотношения между крайния снабдител и енергийните предприятия по сключените 
договори за изкупуване на електрическа енергия по преференциални цени. Проверка на 
издадените фактури от крайния снабдител към Обществения доставчик и съпоставка на 
количествата и стойностите на закупената енергия от производителите по 
преференциални цени с фактурираните на Обществения доставчик. 

 
 При извършената проверка и анализ на разчетните взаимоотношения между „ЧЕЗ 
Електро България” АД /Краен снабдител/ и енергийните предприятия по сключените 
договори за изкупуване на електрическа енергия и издадените фактури от крайния снабдител 
към „Национална електрическа компания” ЕАД /„НЕК” ЕАД/ - Обществен доставчик за 
последния приключил регулаторен период от 01.07.2014 г. до 31.07.2015 г., се установи: 
 Електрическата енергия произведена от ВЕИ е изкупувана въз основа на подписани 
между „ЧЕЗ Електро България” АД и производителите на електрическа енергия договори за 
изкупуване на електрическа енергия, които са със срок: 
 - двадесет години - за електрическата енергия, произведена от фотоволтаични 
централи /ФтЕЦ/ и за електрическа енергия произведена от биомаса/БиоЕЦ/. Сключените 
договори до влизане в сила на ЗЕВИ /03.05.2011 г./, са със срок 25 години предвид 
разпоредбата на § 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2008 г., в сила от 14.11.2008 г.) от Закона за 
възобновяемите и алтернативни енергийни източници и биогоривата, съгласно който: 
„Срокът на договорите е 25 години - за електрическата енергия, произведена от геотермална и 



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
          Финансов инспектор:       5

слънчева енергия, и съответно 15 години - за електрическата енергия, произведена от 
водноелектрически централи с инсталирана мощност до 10 MW, както и за електрическа 
енергия, произведена от други видове възобновяеми енергийни източници”; 
 - петнадесет години - за електрическата енергия, произведена от водноелектрически 
централи с инсталирана мощност до 10 MW /ВЕЦ/ и  за електрическата енергия, произведена 
от вятърна енергия /ВтЕЦ/.  
  За периода от 01.07.2014 г. до 31.07.2015 г. „ЧЕЗ Електро България” АД е изкупило  
електрическа енергия по преференциални цени, въз основа на действали за периода 467 броя 
договора за изкупуване на електрическа енергия от възобновяеми източници, 
произведена от 550 броя енергийни обекта, разпределени по производители, както 
следва:  

• Фотоволтаични електрически централи – 340 броя договора за произведена 
електрическа енергия от 390 броя енергийни обекта; 

• Вятърни електрически централи – 8 броя договора за произведена 
електрическа енергия от 10 броя енергийни обекта; 

• Водни електрически централи – 111 броя договора за произведена 
електрическа енергия от 141 броя енергийни обекта; 

• Биоелектрически централи – 8 броя договора за произведена електрическа 
енергия от 9 броя енергийни обекта. 
 При извършената проверка се установи, че действалите от 01.07.2014 г. до 31.07.2015 
г. договори, по които дружеството е изкупувало  електрическа енергия по преференциални 
цени, са подписани в периода от 01.07.2000 г. до 13.07.2015 г. 
 Договорите съдържат номер и дата на сключване и са вписани в Регистър на 
сключените договори на „ЧЕЗ Електро България” АД. 
 За всеки от сключените договори е изготвено досие в което се съдържат приложенията 
описани в договора и последващите Анекси към него.  

В досиетата на договорите са приложени: 
- Количество на годишното производство на електрическа енергия за текущата година 

разпределено по месеци; 
- Място на продажба на електрическа енергия – подписано между Продавача и 

Електроразпределителното предприятие; 
- Еднолинейна схема и технически данни на електрическите съоръжения на 

централата; 
- Копия от съдебна регистрация, от удостоверение за идентификационен номер, 

удостоверение за актуално състояние – когато продавачът не е физическо лице; 
- Копие от разрешението за ползване на  централата, издадено от ДНСК – когато е 

приложимо; 
- Копие от разрешение за строеж, когато е приложимо; 
- Копие от подаденото заявление в ЧЕЗ, с вх. №, че инсталациите са изградени; 
- Копие от сключения договор за присъединяване; 
- Спецификация за прогнозираното месечно количество ел. енергия, което продавачът  

очаква да произведе през годината, следваща текущата; 
- Копие от Договор за доставка на ел. енергия, по силата на който продавачът купува 

ел. енергия от купувача; 
- Копие от сключения договор за достъп до разпределителната мрежа и др. 

 При извършената проверка се установи, че ежемесечно всяко енергийно предприятие е 
издавало фактура за произведената електрическа енергия на база представен протокол за 
произведено количество електроенергия. 

Към всяка фактура е приложен Протокол за отчет на произведената и постъпилата в 
електроразпределителната мрежа активна електрическа енергия от съответния вид 
електрическа централа, подписан от представител на електроцентралата и длъжностно лице 
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от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД. В протокола се съдържа информация за: фабричния 
номер на електромера; показания на електромера за постъпилата в електроразпределителната 
мрежа активна електрическа енергия – ново, старо и разлика, която следва да  съответства на 
посочената във фактурата произведена електрическа енергия; константа и служебна енергия –  
при необходимост.  

Издадената фактура е за текущия месец, с дата – последния ден от месеца. Във 
фактурата се съдържа информация за количеството произведена ел.енергия в (kw/h), 
единичната цена  за  kw/h, съгласно подписаният договор за изкупуване и общата стойност. 

При проверката на договорите се установиха дружества, които притежават повече от 
една електроцентрала. Част от тях са издавали обща  фактура с посочени различни централи, 
но за всяка централа е приложен отделен двустранно подписан  протокол, от който е видно 
произведеното количество електроенергия. Друга част са издавали отделни фактури за всяка 
електроцентрала. 

Констатира се, че след постъпване на фактурите в „ЧЕЗ Електро България“ АД, 
гр.София, отдел „Покупка на електрическа енергия“ е извършвал контролни процедури и 
одобрение на първичните документи – протоколи и фактури, включващи проверка за 
съответствие – количество, цена по договор и стойност. Изготвяни са помощни справки – 
таблици, в които са описвани вида на производителя на електрическа енергия, името на 
фирмата доставчик, идентификационен номер, дата и номер на фактурата, произведената 
ел.енергия в кВтч, единичната цена  за кВтч, стойността без ДДС, ДДС и общата стойност в 
лева. 

Съгласно представеният индивидуален сметкоплан в акционерното дружество са 
създадени счетоводни сметки по вид производители на електрическа енергия, от които е 
видно отчитането на закупената електроенергия, както следва: 

По дебита на сметка 60702101 се отчита „Енергия от производители - ВЕЦ < 10Mw“; 
По дебита на  сметка 60702103 се отчита „Енергия от производители - ФтЕЦ  до 5 

kWp“; 
По дебита на сметка 60702104 се отчита „Енергия от производители - ФтЕЦ  над 5 

kWp“; 
По дебита на сметка 60702303 се отчита „Енергия от производители - ВтЕЦ  >800 Kw 

до 2250 часа/година; 
По дебита на сметка 60702303 се отчита  „Енергия от производители - ВтЕЦ  < 800 

Kw; 
По дебита на сметка 60702309 се отчита „Енергия от производители - битови отпадъци 

от 500 Kw до 5Мw; 
По дебита на сметка 60702310 се отчита  „Енергия от производители – БИО ЕЦ; 
Горепосочените сметки кореспондират с кредита на сметка 4010600 “Доставчици на 

ел.енергия - производители“, като всеки производител има индивидуален номер. 
За регулаторния период от 01.07.2014 г. до 31.07.2015 г. на база представени 

протоколи и фактури „ЧЕЗ Електро България“ АД  е  посочило, че е закупило на 
преференциални цени от производители на електрическа енергия от възобновяеми 
енергийни източници  електрическа енергия в размер на 1 007 823 143 kwh, на стойност 
233 189 175,50 лв. без ДДС(279 827 010,60 лв. с ДДС) и ел.енергия от високоефективно 
комбинирано производство (топлоелектрически електроцентрали и когенерации) в размер на 
217 443 042 kwh, на стойност 40 372 192,36 лв. без ДДС(48 446 630,83 лв. с ДДС), или общо 
закупената електроенергия е в размер на 1 225 266 185 kwh на обща стойност 
273 561 367,86 лв. без ДДС(328 273 641,43лв. с ДДС). 

При извършената проверка се установи, че посочените количества електрическа 
енергия от възобновяеми енергийни източници за периода са закупени от „ЧЕЗ Електро 
България“ АД  не само по преференциални цени, а и по цена на обществен доставчик, 
както следва: 
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• Най-голямо количество електрическа енергия е закупено от водноелектрически 
централи (BЕЦ) в размер на  757 763 229  kWh на стойност 114 631 148,09 лв. без ДДС, от 
които 653 854 089 kWh на стойност 101 016 713,03 лв. без ДДС са на преференциални 
цени и 103 909 140 kWh на стойност 13 614 435,06 лв. без ДДС са по цена обществен 
доставчик. Закупената ел.енергия от ВЕЦ е с най-ниска средна цена в размер на 0,1513 лв. за 
kWh без ДДС в сравнение с другите видове електроцентрали. 

• От вятърни електроцентрали (BтЕЦ) е закупена електрическа енергия на 
преференциални цени в размер на  22 301 574  kWh на стойност 4 045 851,82 лв. без ДДС,  
при средна цена 0,1814 лв. за kWh без ДДС. 

• От биоелектрически централи (БИО ЕЦ) е закупена електрическа енергия на 
преференциални цени в размер на  17 869 177  kWh на стойност 7 448 333,34 лв. без ДДС, 
при средна цена 0,4168 лв. за kWh без ДДС. 

• Най-високата средна цена за закупена електроенергия е от фотоволтаичните 
електроцентрали (ФтЕЦ), която е в размер на 0,5101 лв. за kWh без ДДС. Закупени са 
209 889 163  kWh на стойност 107 063 842,25 лв. без ДДС, от които 203 897 085 kWh на 
стойност 106 315 525,44 лв. без ДДС са на преференциални цени и 5 992 078 kWh на 
стойност 748 316,81 лв. без ДДС са по цена обществен доставчик. 

На база издадените фактури от производителите се извърши проверка на спазването на 
чл. 94. (Отм. - ДВ, бр, 55 от 2007 г., в сила от 01.07.2007 г.; нов, бр. 59 от 2013 г., в сила от 
05.07.2013 г.) от Закона за енергетиката, съгласно който  крайният снабдител – „ЧЕЗ Електро 
България“ АД следва да продава на обществения доставчик – „Национална електрическа 
компания“ ЕАД количествата електрическа енергия, която е закупило по чл. 162 и по чл. 31 
от Закона за енергията от възобновяеми източници по цената, по която са я закупили.  
 С промяната на Закона за енергетиката (бр. 56 от 2015 г., в сила от 24.07.2015 г.)  чл.94 
е допълнен с текста:“ Крайните снабдители удостоверяват с протокол от измерванията и 
фактура количествата електрическа енергия, закупена от всеки производител.  
 Установи се, че към издадените от „ЧЕЗ Електро България“ АД на „НЕК” ЕАД 
фактури са приложени месечни справки за закупените количества енергия, в които е налична 
информация за производителите, преференциалните цени, цените на обществения доставчик 
и вида на енергийния източник. В същата справка е посочена закупената електрическа 
енергия от високоефективно комбинирано производство, по видове производители и 
преференциални цени. 
 След приспадане на количеството и стойността на закупената ел.енергия от 
високоефективно комбинирано производство, за периода от 01.07.2014 г. до 31.07.2015 г.  
фактурираната електрическа енергия, произведена от възобновяеми източници, закупена от 
„ЧЕЗ Електро България“ АД и продадена на „НЕК” ЕАД е в размер на 1 007 823 143 kWh на 
стойност 233 189 175,50 лв. без ДДС, както следва: 

• по преференциални цени, ел. енергия в размер на 897 921 925 kWh на  
стойност 218 826 423,63 лв. без ДДС, при средна цена 0,2437 лв. без ДДС. 

• по цена обществен доставчик, ел. енергия в размер на 109 901 218 kWh  на 
стойност 14 362 751,87 лв. без ДДС, при средна цена 0,13064 лв. без ДДС. 

При извършената проверка по месеци на база издадените протоколи и фактури от 
производителите на ел.енергия на  „ЧЕЗ Електро България“ АД и  префактурираната закупена 
ел.енергия от  „ЧЕЗ Електро България“ АД  на „НЕК” ЕАД се установи следното: 

За периода от 01.07-31.07.2014 г. „ЧЕЗ Електро България“ АД е закупило по 
преференциални цени ел.енергия общо в размер на 87 872 524 kWh на стойност 22 699 142,21 
лв. без ДДС, в т.ч. от производители на електрическа енергия от възобновяеми енергийни 
източници в размер на 75 219 517  kWh на стойност 20 282 920,87 лв. без ДДС при средна 
цена 0,26965 лв. за kWh без ДДС, както следва: 
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  Видове производители Енергия,  
кВтч            лв./кВтч Стойност без ДДС, 

лв. 

1. Водноелектрически централи 50 033 353 0,15327 7 668 628,13
2. Вятърни електрически централи 1 382 631 0,18231 252 066,22
3. Биоелектрически централи 1 287 819 0,43284 557 420,03
4. Фотоволтаични електроцентрали 22 515 714 0,52429 11 804 806,49
  Закупена ел.енергия от ВЕИ през м.07.2014г. 75 219 517 0,26965 20 282 920,87

1. Топлоелектрически централи 12 221 643 0,19049 2 328 080,46
2. Когенерации 431 364 0,20433 88 140,88
  Закупена от  ел.енергия през м.07.2014г. 12 653 007 0,19096 2 416 221,34
  Общо закупена ел.енергия през м.07.2014г. 87 872 524 0,25832 22 699 142,21

  Фактурирана ел.енергия на НЕК за м.07.2014г. 87 872 524 0,25832 22 699 142,21
 
При проверката се установи, че отчетеното по протоколи през м.07.2014г. количество 

произведена и постъпила в електроразпределителната мрежа активна електрическа енергия 
правилно е посочена във фактурите на производителите. Количествата електрическа енергия 
са фактурирани по договорените преференциални цени, при спазване изискванията на чл.31, 
ал.1 от ЗЕВИ и §7, ал.1 и ал.2 от ПЗР на ЗЕВИ.  

На 31.07.2014г. от „ЧЕЗ Електро България“ ЕАД е издадена на „НЕК” ЕАД фактура № 
009897013 за ел.енергия в размер на 87 872 524 kWh, изкупена от производители на 
ел.енергия, с обща стойност 22 699 142,21 лв. без ДДС. Количеството и стойността 
съответстват на закупеното количество по преференциални цени от крайният снабдител, с 
което е спазен чл.94 от ЗЕ. 

За периода от 01.08-31.08.2014 г. „ЧЕЗ Електро България“ АД е закупило ел.енергия 
от производителите на ел.енергия 77 753 946 kWh на стойност  21 118 373,30 лв. без ДДС, в 
т.ч. от производители на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници  в 
размер на 64 689 756  kWh на стойност 18 635 656,49 лв. без ДДС, от която по 
преференциални цени 64 642 540 kWh на стойност 18 630 290,10 лв. без ДДС, при средна 
цена 0,28820 лв. за kWh без ДДС и по цени на обществен  доставчик 47 216 kWh на стойност 
5 366,39 лв.без ДДС, както следва: 

  Видове производители Енергия,  
кВтч            лв./кВтч 

Стойност без 
ДДС,  
лв. 

1. Водноелектрически централи в т.ч.: 39 082 355 0,14754 5 766 074,71
1.1.  по преференциални цени 39 040 636 0,14757 5 761 314,57
1.2. по цена обществен доставчик, в.т.ч.: 41 719 0,11410 4 760,14

1.2.1 на ВЕЦ с преф.цена  по-висока от 112,48лв./мВтч 41 719 0,11410 4 760,14
2. Вятърни електрически централи 1 235 728 0,18197 224 859,51
3. Биоелектрически централи 1 290 542 0,42553 549 157,99
4. Фотоволтаични електроцентрали в т.ч.: 23 081 131 0,52405 12 095 564,28

4.1.  по преференциални цени 23 075 634 0,52414 12 094 958,03
4.2. по цена обществен доставчик 5 497 0,11410 606,25

  Закупена ел.енергия от ВЕИ през м.08, в т.ч.: 64 689 756 0,28808 18 635 656,49
  общо по преференциални цени 64  642 540 0,28820 18 630 290,10
  общо по цена обществен доставчик 47 216 0,11366 5 366,39

1. Топлоелектрически централи 11 965 217 0,19182 2 295 170,22
2. Когенерации 1 098 973 0,17066 187 546,87

 Закупена от  ел.енергия през м.08.2014г. 13 064 190 0,1900 2 482 717,09
  Общо закупена ел.енергия от ЧЕЗ през м.08 77 753 946 0,27161 21 118 373,30

Фактурирана ел.енергия на НЕК за м.08 77 753 946 0,27161 21 118 373,30
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С §6 от Заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република 
България за 2014 г. (ДВ, бр. 109 от 20.12.2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) са направени  
изменения  в Закона за енергията от възобновяеми източници (обн., ДВ, бр. 35 от 2011 г.; 
изм., бр. 29 и 54 от 2012 г., бр. 15, 59 и 68 от 2013 г.), както следва: 

Чл.31, ал.5 се изменя така: „(5) Общественият доставчик, съответно крайните 
снабдители изкупуват произведената електрическа енергия от възобновяеми източници при 
следните условия: 

1. по преференциална цена, за количествата електрическа енергия до размера на 
определената средногодишна продължителност на работа, съгласно решението на 
ДКЕВР за определяне на цена на конкретния производител;  

2. по утвърдената от ДКЕВР цена, по която общественият доставчик продава 
електрическата енергия на крайните снабдители и електроразпределителните 
дружества, за количествата, надхвърлящи производството по т. 1;  

3. количествата по т. 1 и 2 се намаляват с количествата, които производителите ползват 
за собствени нужди, за снабдяване на свои клонове, предприятия и обекти и които продават 
по свободно договорени цени по реда на глава девета, раздел VII от Закона за енергетиката 
и/или на балансиращия пазар."  

Спазвайки горепосоченото изменение на ЗЕВИ в отдел „Покупки на ел.енергия“ в „ЧЕЗ 
Електро България“ АД е изготвена справка за закупената електрическа енергия от 
производители от ВЕИ, в която е посочена мощността и наименованието на електрическата 
централа, преференциалната цена по която се изкупува, максимално работните часове на 
централата, определени с решения Ц-10/30.03.2011г. и Ц-18/20.06.2011г. на ДКЕВР), 
максимално произведена и изплатена по преференциални цени ел.енергия.  

Справката се е изготвяла ежемесечно с натрупване, за да се следят количествата 
произведена електрическа енергия от ВЕИ до размера на определената средногодишна 
продължителност на работа на електроцентралите, за да се изисква фактуриране на 
количествата, надхвърлящи производството на електрическа енергия по определена цена от 
ДКЕВР.  

С решение Ц-12/30.06.2014г. на ДКЕВР, в сила от 01.07.2014г. е утвърдена цена без 
ДДС на „Национална електрическа компания” ЕАД в качеството му на обществен 
доставчик, да продава електрическа енергия на крайните снабдители в размер на 114,10 
лв./МВтч. 

„ЧЕЗ Електро България“ АД – крайният снабдител е изкупувал произведената 
електрическа енергия от възобновяеми източници  по преференциална цена, за количествата 
електрическа енергия до размера на определената средногодишна продължителност на работа 
на електроцентралите, съгласно решенията на ДКЕВР за определяне на цена на конкретния 
производител и по утвърдената от ДКЕВР цена в размер на 114,10 лв./МВтч, по която 
общественият доставчик продава електрическата енергия на крайните снабдители и 
електроразпределителните дружества за количествата, надхвърлящи утвърденото от ДКЕВР 
производство на ел.енергия на конкретния производител. 

При проверката се установи, че отчетеното през м.08.2014г. количество произведена и 
постъпила в електроразпределителната мрежа активна електрическа енергия от протоколите 
правилно е посочена във фактурите на производителите. Количествата електрическа енергия 
са фактурирани по договорените преференциални цени, при спазване изискванията на чл.31, 
ал.1 от ЗЕВИ и §7, ал.1 и ал.2 от ПЗР на ЗЕВИ. За количествата надхвърлящи определената 
средногодишна продължителност на работа на различните ВЕИ, дружеството е изплатило на 
производителите ел.енергията над утвърдените работни часове по цена 114,10 лв./МВтч., 
което е посочено на отделни редове в издадените от производителите фактури за продажба на 
ел.енергия. 

На 31.08.2014г. от „ЧЕЗ Електро България“ ЕАД е издадена на „НЕК” ЕАД фактура № 
009897018 за ел.енергия в размер на 77 753 946 kWh, изкупена от производители на 
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ел.енергия от дружеството, с обща стойност 21 118 373,58 лв. без ДДС. Количеството и 
стойността съответстват на закупеното количество ел.енергия от производителите по 
преференциални цени  и по определената  цена  от ДКЕВР за произведената ел.енергия над 
утвърдените работни часове на електроцентралите, с което е спазен чл.94 от Закона за 
енергетиката. 

За периода от 01.09-30.09.2014 г. „ЧЕЗ Електро България“ АД е закупило ел.енергия 
от производителите на ел.енергия 85 533 972 kWh на стойност 19 628 966,93 лв. без ДДС, в 
т.ч. от производители на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници в 
размер на 71 287 896 kWh на стойност 16 966 643,51 лв. без ДДС, от която по 
преференциални цени 69 938 884 kWh на стойност 16 812 721,22 лв. без ДДС, при средна 
цена 0,24039 лв. за kWh без ДДС и по цени на обществен  доставчик 1 349 012  kWh на 
стойност 153 922,29 лв.без ДДС, както следва: 

 

  Видове производители Енергия,  
кВтч          лв./кВтч 

Стойност без 
ДДС,  
лв. 

1. Водноелектрически централи 52 115 061 0,15021 7 828 440,92
1.1.  по преференциални цени 50 991 339 0,15101 7 700 224,24
1.2. по цена обществен доставчик, в т.ч.: 1 123 722 0,11410 128 216,68

1.2.1 на ВЕЦ с преф.цена  по-висока от 112,48лв./мВтч 1 123 722 0,11410 128 216,68
2. Вятърни електрически централи 1 891 182 0,18294 345 969,46
3. Биоелектрически централи 1 350 801 0,43049 581 500,24
4. Фотоволтаични електроцентрали 15 930 852 0,51540 8 210 732,89

4.1.  по преференциални цени 15 705 562 0,52115 8 185 027,28
4.2. по цена обществен доставчик 212 290 0,11410 25 705,61

  Закупена ел.енергия от ВЕИ през м.09 71 287 896 0,23800 16 966 643,51
  общо по преференциални цени 69 938 884 0,24039 16 812 721,22
  общо по цена обществен доставчик 1 349 012 0,11410 153 922,29

1. Топлоелектрически централи 12 133 783 0,19051 2 311 633,34
2. Когенерации 2 112 293 0,16602 350 690,08
  Закупена ел.енергия от ЧЕЗ през м.09 14 246 076 0,18688 2 662 323,42
  Общо закупена ел.енергия от ЧЕЗ през м.09 85 533 972 0,22949 19 628 966,93

  Фактурирана ел.енергия на НЕК за м.09 85 533 972 0,22949 19 628 966,93
 

При проверката се установи, че отчетеното през м.09.2014г. количество произведена и 
постъпила в електроразпределителната мрежа активна електрическа енергия от протоколите 
правилно е посочена във фактурите на производителите. Количествата електрическа енергия 
са фактурирани по договорените преференциални цени, при спазване изискванията на чл.31, 
ал.1 от ЗЕВИ и §7, ал.1 и ал.2 от ПЗР на ЗЕВИ. За количествата надхвърлящи определената 
средногодишна продължителност на работа на различните ВЕИ, дружеството е изплатило на 
производителите ел.енергията над утвърдените работни часове по цена 114,10 лв./МВтч., 
което е посочено на отделни редове в издадените фактури за продажба на ел.енергия от 
производителите. 

На 30.09.2014г. от „ЧЕЗ Електро България“ ЕАД е издадена на „НЕК” ЕАД фактура № 
009897021 за ел.енергия в размер на 85 533 972 kWh, изкупена от производители на 
ел.енергия от дружеството, с обща стойност 19 628 966,93 лв. без ДДС. Количеството и 
стойността съответстват на закупеното количество ел.енергия от производителите по 
преференциални цени и по определената  цена  от ДКЕВР за произведената ел.енергия над 
утвърдените работни часове на електроцентралите, с което е спазен чл.94 от Закона за 
енергетиката. 

 
За периода от 01.10-31.10.2014 г. „ЧЕЗ Електро България“ АД е закупило  ел.енергия  

от производителите на ел.енергия 90 588 682 kWh на стойност 18 647 853,78 лв. без ДДС, в 
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т.ч. от производители на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници в 
размер на 73 174 504  kWh на стойност 15 337 592,68 лв. без ДДС, от която по 
преференциални цени 66 095 639 kWh на стойност 14 450 469,31 лв. без ДДС, при средна 
цена 0,21863 лв. за kWh без ДДС и по цени на обществен  доставчик 7 078 865 kWh на 
стойност 887 123,37 лв.без ДДС, както следва: 

 
 
 

 
  Видове производители Енергия,  

кВтч            лв./кВтч 
Стойност без 

ДДС,  
лв. 

1. Водноелектрически централи 57 177 416 0,14704 8 407 088,22
1.1.  по преференциални цени 51 691 864 0,14934 7 719 638,84
1.2. по цена обществен доставчик в т.ч.: 5 485 552 0,12532 687 449,38

1.2.1 на ВЕЦ с преф.цена  по-висока от 112,48лв./мВтч 5 485 552 0,12532 687 449,38
2. Вятърни електрически централи 1 663 148 0,18199 302 668,93
3. Биоелектрически централи 1 412 011 0,42741 603 505,34
4. Фотоволтаични електроцентрали 12 921 929 0,46621 6 024 330,19

4.1.  по преференциални цени 11 328 616 0,51415 5 824 656,21
4.2. по цена обществен доставчик 1 593 313 0,12532 199 673,98

  Закупена ел.енергия от ВЕИ през м.10.2014г. 73 174 504 0,20960 15 337 592,68
  общо по преференциални цени 66 095 639 0,21863 14 450 469,31
  общо по цена обществен доставчик 7 078 865 0,12532 887 123,37

1. Топлоелектрически централи 16 168 804 0,19157 3 097 387,08
2. Когенерации 1 245 374 0,17093 212 874,02
  Закупена ел.енергия от ЧЕЗ през м.10.2014г. 17 414 178 0,19009 3 310 261,10
  Общо закупена ел.енергия от ЧЕЗ през м.10.2014г. 90 588 682 0,20585 18 647 853,78

  Фактурирана ел.енергия на НЕК за м.10.2014г. 90 588 682 0,20585 18 647 853,78
 
С решение Ц-16/01.10.2014г. на ДКЕВР, в сила от 01.10.2014г. е утвърдена цена без 

ДДС на „Национална електрическа компания” ЕАД в качеството му на обществен 
доставчик, да продава електрическа енергия на крайните снабдители в размер на 125,32 
лв./МВтч. 

При проверката се установи, че отчетеното през м.10.2014г. количество произведена и 
постъпила в електроразпределителната мрежа активна електрическа енергия от протоколите 
правилно е посочена във фактурите на производителите. Количествата електрическа енергия 
са фактурирани по договорените преференциални цени, при спазване изискванията на чл.31, 
ал.1 от ЗЕВИ и §7, ал.1 и ал.2 от ПЗР на ЗЕВИ. За количествата надхвърлящи определената 
средногодишна продължителност на работа на различните ВЕИ,  дружеството е изплатило на 
производителите ел.енергията над утвърдените работни часове по цена 125,32 лв./МВтч., 
което е посочено на отделни редове в издадените фактури за продажба на ел.енергия от 
производителите. 

На 31.10.2014г. от „ЧЕЗ Електро България“ ЕАД е издадена на „НЕК” ЕАД фактура № 
009897024 за ел.енергия в размер на 90 588 682 kWh, изкупена от производители на 
ел.енергия от дружеството, с обща стойност 18 647 853,78 лв. без ДДС.Количеството и 
стойността съответстват на закупеното количество ел.енергия от производителите по 
преференциални цени и по определената цена от ДКЕВР за произведената ел.енергия над 
утвърдените работни часове на електроцентралите, с което е спазен чл.94 от Закона за 
енергетиката. 

За периода от 01.11-30.11.2014 г. „ЧЕЗ Електро България“ АД е закупило ел.енергия 
от производителите на ел.енергия  85 498 468 kWh на стойност 14 765 429,57 лв. без ДДС, в 
т.ч. от производители на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници в 
размер на 67 643 739  kWh на стойност 11 442 900,00 лв. без ДДС, от която по 
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преференциални цени 45 499 527  kWh на стойност 8 592 684,71 лв. без ДДС, при средна 
цена 0,18884 лв. за kWh без ДДС и по цени на обществен  доставчик 22 144 212 kWh на 
стойност 2 850 215,29 лв.без ДДС, както следва: 

 

  Видове производители Енергия,  
кВтч          лв./кВтч 

Стойност без 
ДДС,  
лв. 

1. Водноелектрически централи 59 744 212 0,14316 8 553 115,05
1.1.  по преференциални цени 39 648 431 0,15031 5 959 609,02
1.2. по цена обществен доставчик 20 095 781 0,12906 2 593 506,03

2. Вятърни електрически централи 928 871 0,18205 169 099,69
3. Биоелектрически централи 1 247 489 0,42763 533 459,50
4. Фотоволтаични електроцентрали 5 723 167 0,38217 2 187 225,76

4.1.  по преференциални цени 3 674 736 0,52557 1 930 516,39
4.2. по цена обществен доставчик 2 048 431 0,12532 256 709,37

  Закупена ел.енергия от ВЕИ през м.11.2014г. 67 643 739 0,16916 11 442 900,00
  общо по преференциални цени 45 499 527 0,18885 8 592 684,71
  общо по цена обществен доставчик 22 144 212 0,12871 2 850 215,29

1. Топлоелектрически централи 16 073 915 0,18437 2 963 554,25
2. Когенерации 1 780 814 0,20158 358 975,32
  Закупена ел.енергия от ЧЕЗ през м.11.2014г. 17 854 729 0,18609 3 322 529,57
  Общо закупена ел.енергия от ЧЕЗ през м.11.2014г. 85 498 468 0,17270 14 765 429,57

  Фактурирана ел.енергия на НЕК за м.11.2014г. 85 498 468 0,17270 14 765 429,57
 

При извършената проверка на закупената ел.енергия от  „ЧЕЗ Електро България“ АД за 
периода от 01.11-30.11.2014 г. се установиха издадени дебитни известия към фактури от 
м.юли, м.август, м.септември и м.октомври на водноелектрически централи(ВЕЦ). 

Установи се, че от сключените 111 броя договора между „ЧЕЗ Електро България“ 
АД и дружества, притежаващи общо 141 броя водноелектрически централи, 75 броя от 
тях, продават произведената ел.енергия на преференциална цена в размер на 112,48 
лв./МВтч. 

В съответствие с чл.31, ал.5, т.2 от ЗЕВИ, фактурирана е разликата между 
определената преференциална цена на тези централи с решение Ц-10/30.03.2011г. на ДКЕВР в 
размер на 112,48 лв./МВтч. без ДДС и определените цени  от ДКЕВР за произведената 
ел.енергия над утвърдените работни часове на електроцентралите, съответно с решение Ц-
12/30.06.2014г., в сила от 01.07.2014г. с утвърдена цена 114,10 лв./МВтч. без ДДС и с решение 
Ц-16/01.10.2014г. в сила от 01.10.2014г. с утвърдена цена в размер на 125,32 лв./МВтч. без 
ДДС, на които  цени „НЕК” ЕАД в качеството му на обществен доставчик,  продава 
електрическа енергия на крайните снабдители 

Определените с решения на ДКЕВР преференциални цени на другите видове 
възобновяеми енергийни източници - вятърните, фотоволтаичните и био електроцентралите 
са по-високи от утвърдените цени на обществен доставчик за произведената ел.енергия над 
утвърдените работни часове на електроцентралите. 

До м.ноември 2014г. „ЧЕЗ Електро България“ АД е приемало фактури от 
производителите на ел.енергия, които са надвишили производството си, само ако тяхната 
преференциална цена е по-висока от цената на общественият доставчик. 

Поради това, че на част от водноелектрическите централи (ВЕЦ) е следвало да се 
изплаща произведена ел.енергия на цена по-висока от преференциалната, „ЧЕЗ Енерго 
България“ АД е забавило приемането на фактурите за четири месеца по високата цена и през 
м.ноември е приело издадените дебитни известия от производителите на произведената 
ел.енергия над утвърдените работни часове, които представляват разликата между 
преференциалната цена от 112,48 лв./МВтч. и цената на обществения доставчик от 114,10 
лв./МВтч.,  в размер на 1,62  лв./МВтч.  за периода от 01.07.2014г. до 30.09.2014г. и разликата 
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между преференциалната цена от 112,48 лв./МВтч. и цената на обществения доставчик от 
125,32 лв./МВтч. след 01.10.2014г. в размер на 12,84 лв./МВтч. , което е онагледено в 
следната таблица: 

 
 

  Видове производители Енергия,  
кВтч          лв./кВтч 

Стойност без 
ДДС,  
лв. 

1. Водноелектрически централи 59 744 212 0,14316 8 553 115,05
1.1.   по преференциални цени 39 648 431 0,15031 5 959 609,02
1.2.   по цена обществен доставчик, в т.ч.: 20 095 781 0,12901  2 593 506,03

1.2.1. 

   по цена обществен доставчик  за ВЕЦ с 
преференциална цена 112,48 лв./мвтч. 
 9 342 763 0,12532 1 170 835,31

1.2.2. 

   дебитни известия към фактури от м.11 - разлика 
между преференциална цена и цена обществен 
доставчик     42 670,42

1.2.3. 

   дебитни известия към фактури от м.07, м.08,м.09 и 
м.10 - разлика между преференциалната  цена и цена 
обществен доставчик     32 432,31

1.2.4. 
   по цена обществен доставчик  за ВЕЦ с 
преференциална цена  по-висока от 112,48 лв./мвтч. 10 753 018 0,12532 1 347 568,23

 
Видно е, че „ЧЕЗ Електро България“ АД е закупило през м.ноември ел.енергия от ВЕЦ 

общо в размер на 59 744 212 кВтч. на стойност 8 533 115,05 лв. без ДДС, от които 9 342 763 
кВтч. са фактурирани по цена на обществен доставчик в размер на 125,32 лв./мВтч. на тези 
централи, на които преференциалната цена е определена на 112,48 лв./мВтч. в размер на 
1 170 835,07лв. без ДДС, или разликата от изплатеното в повече е на стойност 120 334,79 лв. 
без ДДС (9 342 763 кВтч. * 0,01288 лв. (0,12532 лв.- 0,11248 лв.)). 

Към вече издадени фактури за м.ноември, са съставени и дебитни известия на стойност 
42 670,42 лв. без ДДС, която сума представлява  разликата между преференциална цена и 
цена обществен доставчик за 3 312 921 кВтч. 

Издадените дебитни известия (разликата между преференциална цена и цена 
обществен доставчик) към фактури от м.07,м.08,м.09 и м.10.2014г. са на стойност 32 432,31 
лв. без ДДС за 3 634 212 кВтч., които кВтч вече са отчетени в съответният месец, а през м 
ноември е начислена само разликата в стойността. 

Установи се, че спазвайки законовите разпоредби на чл.31, ал.5 от ЗЕВИ и решения 
Ц-12/30.06.2014г. и Ц-16/01.10.2014г. на ДКЕВР, „ЧЕЗ Електро България“ АД е заплатило на 
производители на ел.енергия от ВЕЦ  сума в повече в размер на  195 437,52 лв. без ДДС. 

При проверката се установи, че отчетеното през м.11.2014г. количество произведена и 
постъпила в електроразпределителната мрежа активна електрическа енергия от протоколите 
правилно е посочена във фактурите на производителите. Количествата електрическа енергия 
са фактурирани по договорените преференциални цени, при спазване изискванията на чл.31, 
ал.1 от ЗЕВИ и §7, ал.1 и ал.2 от ПЗР на ЗЕВИ. За количествата надхвърлящи определената 
средногодишна продължителност на работа на различните ВЕИ,  дружеството е изплатило на 
производителите ел.енергията над утвърдените работни часове по цена 125,32 лв./МВтч., 
което е посочено на отделни редове в издадените фактури за продажба на ел.енергия от 
производителите. 

Правилно са съставени и дебитните известия към фактури от м.07.-м.10, подробно 
описани по-горе. 

На 30.11.2014г. от „ЧЕЗ Електро България“ ЕАД е издадена на „НЕК” ЕАД фактура № 
009897027 за ел.енергия в размер на 85 498 468 kWh, изкупена от производители на 
ел.енергия от дружеството, с обща стойност 14 765 429,57 лв. без ДДС. Количеството и 
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стойността съответстват на закупеното количество ел.енергия от производителите по 
преференциални цени  и по определената  цена  от ДКЕВР за произведената ел.енергия над 
утвърдените работни часове на електроцентралите, включително и приетите дебитни 
известия, с което е спазен чл.94 от Закона за енергетиката. 

За периода от 01.12-31.12.2014 г. „ЧЕЗ Електро България“ АД е закупило ел.енергия  
от производителите на ел.енергия 99 211 910 kWh на стойност 16 415 037,53 лв. без ДДС, в 
т.ч. от производители на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници  
електрическа енергия в размер на  76 735 111  kWh на стойност 12 192 198,43лв. без ДДС,  от 
която по преференциални цени 32 652 314  kWh на стойност 6 613 899,89 лв. без ДДС, при 
средна цена 0,20256 лв. за kWh без ДДС и по цени на обществен  доставчик 44 082 797 kWh 
на стойност 5 578 298,54 лв.без ДДС, както следва: 

 

  Видове производители Енергия,  
кВтч            лв./кВтч 

Стойност без 
ДДС,  
лв. 

1. Водноелектрически централи 67 127 857 0,13202 8 862 315,27
1.1.  по преференциални цени 25 163 280 0,14106 3 549 472,03
1.2. по цена обществен доставчик 41 964 577 0,12660 5 312 843,24

2. Вятърни електрически централи 1 686 975 0,17873 301 516,26
3. Биоелектрически централи 1 411 714 0,31899 450 320,07
4. Фотоволтаични електроцентрали 6 508 565 0,39610 2 578 046,83

4.1.  по преференциални цени 4 390 345 0,52674 2 312 591,53
4.2. по цена обществен доставчик 2 118 220 0,12532 265 455,30

  Закупена от ВЕИ ел.енергия през м.12.2014г. 76 735 111 0,15889 12 192 198,43
   общо по преференциални цени 32 652 314 0,20256 6 613 899,89
  общо по цена обществен доставчик 44 082 797 0,12654 5 578 298,54

1. Топлоелектрически централи 20 806 458 0,18680 3 886 560,31
2. Когенерации 1 670 341 0,20132 336 278,79
  Закупена ел.енергия от ЧЕЗ през м.12.2014г. 22 476 799 0,18788 4 222 839,10
  Общо закупена ел.енергия от ЧЕЗ през м.12.2014г. 99 211 910 0,16545 16 415 037,53

  Фактурирана ел.енергия на НЕК за м.12.2014г. 99 211 910 0,16545 16 415 037,53
 
 

При извършената проверка на закупената от  „ЧЕЗ Електро България“ АД  ел.енергия 
за периода от 01.12-31.12.2014 г. се установиха издадени дебитни известия към фактури от 
м.юли, м.август, м.септември, м.октомври и м.ноември на водноелектрически централи 
(ВЕЦ). 

В съответствие с чл.31, ал.5, т.2 от ЗЕВИ, фактурирана е разликата между 
определената преференциална цена на тези централи с решение Ц-10/30.03.2011г. на ДКЕВР в 
размер на 112,48 лв./МВтч. без ДДС и определените цени от ДКЕВР за произведената 
ел.енергия над утвърдените работни часове на електроцентралите, съответно с решение Ц-
12/30.06.2014г., в сила от 01.07.2014г. с утвърдена цена 114,10 лв./МВтч. без ДДС и с решение 
Ц-16/01.10.2014г. в сила от 01.10.2014г. с утвърдена цена в размер на 125,32 лв./МВтч. без 
ДДС, на които  цени „НЕК” ЕАД в качеството му на обществен доставчик,  продава 
електрическа енергия на крайните снабдители. 

Определените с решения на ДКЕВР преференциални цени на другите видове 
възобновяеми енергийни източници - вятърните, фотоволтаичните и био електроцентралите 
са по-високи от утвърдените цени за произведената ел.енергия над утвърдените работни 
часове на електроцентралите. 

Поради това, че на част от водноелектрическите централи (ВЕЦ) е следвало да се 
изплаща произведена ел.енергия на цена по-висока от преференциалната, „ЧЕЗ Електро 
България“ АД е забавило фактурирането за пет месеца и през м.декември е приело 
издадените дебитни известия от производителите на произведената ел.енергия над 
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утвърдените работни часове, които представляват разликата между преференциалната цена от 
112,48 лв./МВтч. и цената на обществения доставчик от 114,10 лв./МВтч.,  в размер на 1,62  
лв./МВтч.  за периода от 01.07.2014г. до 30.09.2014г. и разликата между преференциалната 
цена от 112,48 лв./МВтч. и цената на обществения доставчик от 125,32 лв./МВтч. след 
01.10.2014г. в размер на 12,84 лв./МВтч. , което е онагледено в следната таблица: 

  Видове производители Енергия,  
кВтч          лв./кВтч 

Стойност без 
ДДС,  
лв. 

1. Водноелектрически централи 67 127 857 0,13202 8 862 315,27
1.1.   по преференциални цени 25 163 280 0,14105 3 549 472,03
1.2.   по цена обществен доставчик, в т.ч.: 41 964 577 0,12660 5 312 843,24

1.2.1. 

   по цена обществен доставчик  за ВЕЦ с 
преференциална цена 112,48 лв./мвтч. 
 19 082 007 0,12532 2 391 357,13

1.2.3. 

   дебитни известия към фактури от м.07, м.08,м.09, 
м.10  и м.11- разлика между преференциалната  цена и 
цена обществен доставчик     53 842,43

1.2.4. 
   по цена обществен доставчик  за ВЕЦ с 
преференциална цена  по-висока от 112,48 лв./мвтч. 22 882 570 0,12532 2 867 643,68
 
Видно е, че „ЧЕЗ Електро България“ АД е закупило през м.декември ел.енергия от 

ВЕЦ общо  в размер на 67 127  857 кВтч. на стойност 8 862 315,27 лв. без ДДС, от които  
41 964 577 кВтч. са по цена на обществен доставчик.  

По цена обществен доставчик за ВЕЦ с преференциална цена в размер на 112,48 
лв./мВтч., са фактурирани 19 082 007 кВтч. по цена на обществен доставчик, определена в  
размер на 125,32 лв./мВтч.. на стойност 2 391 357,13 лв./мВтч. 

 На тези централи, на които преференциалната цена е определена на 112,48 лв./мВтч., е 
изплатено в повече в размер на 245 012,97 лв. без ДДС, което представлява разликата 
между по-ниската преференциална цена и по-високата цена на обществения доставчик 
(19 082 007 кВтч. * 0,01284(0,12532 лв.- 0,11248 лв.)).  

Издадените дебитни известия (разликата между преференциална цена и цена 
обществен доставчик) към фактури от м.07,м.08,м.09,м.10 и м.11.2014г. са на стойност 
53 842,43 лв. без ДДС за 9 314 842 кВтч., които киловатачаса вече са отчетени в съответният 
месец, а през месец декември е начислена само разликата в стойността. Поради което 
посочената в таблицата цена обществен доставчик е 0,12660 кВтч. 

Установи се, че спазвайки законовите разпоредби на чл.31, ал.5, т.2 от ЗЕВИ и 
решения  Ц-12/30.06.2014г. и Ц-16/01.10.2014г. на ДКЕВР, „ЧЕЗ Електро България“ АД е 
заплатило на производители на ел.енергия от ВЕЦ в повече сума в размер 298 855,40 лв. без 
ДДС, която представлява разликата между преференциалната цена и цената на обществения 
доставчик. 

 При проверката се установи, че отчетеното през м.12.2014г. количество произведена и 
постъпила в електроразпределителната мрежа активна електрическа енергия от протоколите 
правилно е посочена във фактурите на производителите. Количествата електрическа енергия 
са фактурирани по договорените преференциални цени, при спазване изискванията на чл.31, 
ал.1 от ЗЕВИ и §7, ал.1 и ал.2 от ПЗР на ЗЕВИ. За количествата надхвърлящи определената 
средногодишна продължителност на работа на различните ВЕИ,  дружеството е изплатило на 
производителите ел.енергията над утвърдените работни часове по цена 125,32 лв./МВтч., 
което е посочено на отделни редове в издадените фактури за продажба на ел.енергия от 
производителите. 

Правилно са съставени и дебитните известия към фактури от м.07.-м.11, подробно 
описани по-горе. 
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На 31.12.2014г. от „ЧЕЗ Електро България“ ЕАД е издадена на „НЕК” ЕАД фактура № 
009897030 за ел.енергия в размер на 99 211 910 kWh, изкупена от производители на 
ел.енергия от дружеството, с обща стойност 16 402 080,87 лв. без ДДС. Издадено е на „НЕК” 
ЕАД и дебитно известие № 009897040/31.12.2014г. за фактурирана и изплатена ел. енергия 
над утвърдените годишни работни часове на ВЕЦ „Койнаре“ за месеците август, септември и 
октомври, собственост на „Юнион хидро“ ООД  на стойност 12 956,66 лв. без ДДС, или общо 
закупената  ел.енергия за м.декември е в размер на  16 415 037,53 лв. без ДДС. 

Количеството и стойността, фактурирани на „НЕК” ЕАД съответстват на закупеното 
количество по преференциални цени  и по цени на обществен доставчик, с което е спазен 
чл.94 от ЗЕ. 

За периода от 01.01-31.01.2015 г. „ЧЕЗ Електро България“ АД е закупило ел.енергия 
от производителите на ел.енергия 99 697 436 kWh на стойност 20 451 812,82 лв. без ДДС, в 
т.ч. от производители на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници в 
размер на  69 822 566  kWh на стойност 14 621 681,88лв. без ДДС при средна цена 0,20941 лв. 
за  kWh без ДДС, от която по преференциални цени 68 406 662  kWh на стойност 
14 444 240,79 лв. без ДДС, при средна цена 0,21115 лв. за kWh без ДДС и по цени на 
обществен  доставчик 1 415 904 kWh на стойност 177 441,09 лв.без ДДС, както следва: 

 

  Видове производители Енергия,  
кВтч          лв./кВтч 

Стойност без 
ДДС,  
лв. 

1. Водноелектрически централи 57 166 248 0,15717 8 984 643,53
1.1.  по преференциални цени 55 751 671 0,15797 8 807 368,74
1.2. по цена обществен доставчик в т.ч:. 1 414 577 0,12532 177 274,79

1.2.1 по цена обществен доставчик, за ел.ен.от м.12.2014г. 1 414 577 0,12532 177 274,79
2. Вятърни електрически централи 2 430 705 0,17965 436 684,06
3. Биоелектрически централи 1 288 172 0,42966 553 478,96
4. Фотоволтаични електроцентрали 8 937 441 0,51993 4 646 875,33

4.1.  по преференциални цени 8 936 114 0,51999 4 646 709,03
4.2. по цена обществен доставчик, за ел.ен.от м.11 и м.12.2014г. 1 327 0,12532 166,30

  Закупена от ВЕИ ел.енергия през м.01.2015г. 69 822 566 0,20941 14 621 681,88
  общо  по преференциални цени 68 406 662 0,21115 14 444 240,79
  общо по цена обществен доставчик 1 415 904 0,12532 177 441,09

1. Топлоелектрически централи 27 735 596 0,19585 5 431 936,38
2. Когенерации 2 139 274 0,18614 398 194,56
  Закупена ел.енергия от ЧЕЗ през м.01.2015г. 29 874 870 0,19515 5 830 130,94
  Общо закупена ел.енергия от ЧЕЗ през м.01.2015г. 99 697 436 0,20514 20 451 812,82

  Фактурирана ел.енергия на НЕК за м.01.2015г. 99 697 436 0,20514 20 451 812,82
 

При проверката се установи, че отчетеното през м.01.2015г. количество произведена и 
постъпила в електроразпределителната мрежа активна електрическа енергия от протоколите 
правилно е посочена във фактурите на производителите. Количествата електрическа енергия 
са фактурирани по договорените преференциални цени, при спазване изискванията на чл.31, 
ал.1 от ЗЕВИ и §7, ал.1 и ал.2 от ПЗР на ЗЕВИ.  

През м.01.2015г. са фактурирани количества надхвърлящи определената 
средногодишна продължителност на работа на различните ВЕИ над утвърдените работни 
часове от м.12.2014г., които дружеството е изплатило на производителите на ел.енергия по 
цена 125,32лв./МВтч., което е посочено на отделни редове в издадените от производителите 
фактури за продажба на ел.енергия. 

На 31.01.2015г. от „ЧЕЗ Електро България“ АД е издадена на „НЕК” ЕАД фактура № 
009897041 за ел.енергия в размер на 99 697 436 kWh, изкупена от производители на 
ел.енергия от дружеството, с обща стойност 20 451 812,82 лв. без ДДС. Количеството и 
стойността съответстват на закупеното количество ел.енергия от производителите по 
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преференциални цени  и по определената  цена  от ДКЕВР за произведената ел.енергия над 
утвърдените работни часове на електроцентралите, с което е спазен чл.94 от Закона за 
енергетиката. 

 
За периода от 01.02-28.02.2015 г. „ЧЕЗ Електро България“ АД е закупило ел.енергия 

от производителите на ел.енергия  92 301 976 kWh на стойност 19 407 867,45 лв. без ДДС, в 
т.ч. от производители на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници в 
размер на 69 912 418  kWh на стойност 15 303 331,85 лв. без ДДС при средна цена 0,21889 лв. 
за kWh без ДДС, както следва: 

 

  Видове производители Енергия,  
кВтч            лв./кВтч Стойност без ДДС, 

лв. 

1. Водноелектрически централи 55 917 606 0,15670 8 762 336,93
2. Вятърни електрически централи 1 670 024 0,18034 301 165,42
3. Биоелектрически централи 1 408 885 0,41381 583 017,18
4. Фотоволтаични електроцентрали 10 915 903 0,51822 5 656 812,32
  Закупена от ВЕИ ел.енергия през м.02.2015г. 69 912 418 0,21889 15 303 331,85

1. Топлоелектрически централи, вкл  кредитно известие 18 572 928 0,18484 3 433 088,14
2. Когенерации 3 816 630 0,17593 671 447,46
  Закупена ел.енергия от ЧЕЗ през м.02.2015г. 22 389 558 0,18332 4 104 536,60
  Общо закупена ел.енергия от ЧЕЗ през м.02.2015г. 92 301 976 0,21026 19 407 867,45

  Фактурирана ел.енергия на НЕК за м.02.2015г. 92 301 976 0,21026 19 407 867,45
 

При проверката се установи, че отчетеното по протоколи през м.02.2015г. количество 
произведена и постъпила в електроразпределителната мрежа активна електрическа енергия 
правилно е посочена във фактурите на производителите. Количествата електрическа енергия 
са фактурирани по договорените преференциални цени, при спазване изискванията на чл.31, 
ал.1 от ЗЕВИ и §7, ал.1 и ал.2 от ПЗР на ЗЕВИ.  

На 28.02.2015г. от „ЧЕЗ Електро България“ АД е издадена на „НЕК” ЕАД фактура № 
009897052 за ел.енергия в размер на 92 301 976 kWh, изкупена от производители на 
ел.енергия, с обща стойност 19 447 577,80 лв. без ДДС. Издадено е кредитно известие № 
009897051 на „Топлофикация Перник“ АД поради неиздаден сертификат за произход в 
размер на 39 710,35 лв. без ДДС, поради което дължимата сума за продадената електрическа 
енергия на „НЕК” ЕАД за м.февруари е на стойност 19 407 867,45 лв. без ДДС. Количеството 
и стойността съответстват на закупеното количество по преференциални цени от крайният 
снабдител, с което е спазен чл.94 от ЗЕ. 

За периода от 01.03-31.03.2015 г. „ЧЕЗ Електро България“ АД е закупило на 
преференциални цени ел.енергия общо в размер на 99 684 191 kWh на стойност 21 950 806,63 
лв. без ДДС, в т.ч. по преференциални цени от производители на електрическа енергия от 
възобновяеми енергийни източници в размер на 80 016 261  kWh на стойност 18 305 570,73 
лв. без ДДС при средна цена 0,22877 лв. за kWh без ДДС. 

При проверката на издадените от производителите на ел.енергия фактури на „ЧЕЗ 
Електро България“ АД за м.март 2015г. се установиха издадени и дебитни известия към 
фактури от м.07.-м.12.2014г. от ВЕЦ. Фактурирана е разликата между определената 
преференциална цена на тези централи с решение Ц-10/30.03.2011г. на ДКЕВР в размер на 
112,48 лв./МВтч. без ДДС и определените цени от ДКЕВР за произведената ел.енергия над 
утвърдените работни часове на електроцентралите, съответно с решение Ц-12/30.06.2014г., в 
сила от 01.07.2014г. с утвърдена цена 114,10 лв./МВтч. без ДДС и с решение Ц-
16/01.10.2014г. в сила от 01.10.2014г. с утвърдена цена в размер на 125,32 лв./МВтч. без ДДС, 
на които цени „НЕК” ЕАД в качеството му на обществен доставчик, продава електрическа 
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енергия на крайните снабдители. Начислената разлика е в размер на 536 493,56 лв. без 
ДДС за  65 731 000 кВтч., които киловата, вече са отчетени в предходните месеци. 

С Решение Ц-43/30.12.2013г. на ДКЕВР в сила от 30.12.2013г. е изменена утвърдената 
с Решение № Ц-25/29.07.2013 г. на ДКЕВР на „Национална електрическа компания” ЕАД, 
цена без ДДС, по която дружеството, в качеството му на обществен доставчик, продава 
електрическа енергия на крайните снабдители и електроразпределителните дружества, в 
размер на 100,43 лв./МВтч.  

„ЧЕЗ Електро България“ АД е установило, че 9 броя ВЕЦ с определена 
преференциална цена в размер на 112,48 лв ./МВтч.,  през предходния регулаторен период са 
надвишили производството на ел.енергия над утвърдените работни часове и тази ел.енергия е 
следвало да им се заплаща по цената на общественият доставчик в размер на 100,43 
лв./МВтч., а не по 112,48 лв./МВтч., както е било извършено плащането. 

Предвид на горното през месец март на „ЧЕЗ Електро България“ АД са издадени от 
производителите на ел.енергия от водноелектрически централи 14 броя кредитни известия, 
към фактури от м.04 – м.06.2014г. за  3 347 583 кВтч. на обща стойност 40 338,38 лв. без 
ДДС, представляваща разликата в размер на 12,05 лв./мВтч.  между преференциалната цена 
от 112,48 лв./мВтч. и цената на обществения доставчик в размер на 100,43 лв./мВтч., на 
която производителите на ел.енергия е следвало да продават произведената ел.енергия над 
утвърдените работни часове на електроцентралите. 

Гореизложеното е онагледено в следната таблица: 

  Видове производители Енергия,  
кВтч            лв./кВтч 

Стойност без 
ДДС,  
лв. 

1. Водноелектрически централи 62 593 409 0,16313 10 210 855,84
1.1.  по преференциални цени 62 593 409 0,15520 9 714 700,66
1.2. по цени обществен доставчик, в т.ч.:   496 155,18

1.2.1. 
дебитни известия към фактури от м.07 -м.12.2014г.- 
разлика     536 493,56

  
между преференциалната  цена и цена обществен 
доставчик      

1.2.2.  

кредитни известия към ф-ри от м.04-м.06.2014г., при 
ВЕЦ на които преференциалната цена е определена на 
112,48лв./мВтч., а цената на обществения доставчик е 
била  100,43лв./кВтч,       -40 338,38

2. Вятърни електрически централи 2 420 137 0,18219 440 927,27
3. Биоелектрически централи 1 503 381 0,41579 625 091,24
4. Фотоволтаични електроцентрали 13 499 334 0,52067 7 028 696,38
  Закупена от ВЕИ ел.енергия през м.03.2015г. 80 016 261 0,22877 18 305 570,73
1. Топлоелектрически централи 15 734 445 0,18820 2 961 262,57
2. Когенерации 3 933 485 0,17388 683 973,33
  Закупена ел.енергия от ЧЕЗ през м.03.2015г. 19 667 930 0,18534 3 645 235,90

  Общо закупена ел.енергия от ЧЕЗ през м.03.2015г. 99 684 191 0,22020 21 950 806,63
  Фактурирана ел.енергия на НЕК за м.03.2015г. 99 684 191 0,22020 21 950 806,63

 
При проверката се установи, че отчетеното през м.03.2015г. количество произведена и 

постъпила в електроразпределителната мрежа активна електрическа енергия от протоколите 
правилно е посочена във фактурите на производителите. Количествата електрическа енергия 
са фактурирани по договорените преференциални цени, при спазване изискванията на чл.31, 
ал.1 от ЗЕВИ и §7, ал.1 и ал.2 от ПЗР на ЗЕВИ.  

Правилно са съставени и дебитните известия към фактури от м.07-м.12.2014г. и 
кредитните известия към фактури от м.04.-м.06, подробно описани по-горе. 

На 31.03.2015г. от „ЧЕЗ Електро България“ АД е издадена на „НЕК” ЕАД фактура № 
009897056 за ел.енергия в размер на 99 684 191 kWh, изкупена от производители на 
ел.енергия от дружеството, с обща стойност 21 950 806,63 лв. без ДДС.  
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Количеството и стойността, фактурирани на „НЕК” ЕАД съответстват на закупеното 
количество по преференциални цени и по цени на обществен доставчик, с което е спазен 
чл.94 от ЗЕ. 

 
За периода от 01.04-30.04.2015 г. „ЧЕЗ Електро България“ АД е закупило ел.енергия 

от производителите на ел.енергия 113 983 481 kWh на стойност 25 924 309,50 лв. без ДДС, в 
т.ч. от производители на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници в 
размер на 98 912 875  kWh на стойност 23 316 611,00лв. без ДДС, от която по 
преференциални цени 97 142 525  kWh на стойност 23 114 233,16 лв. без ДДС, при средна 
цена 0,23794 лв. за kWh без ДДС и по цени на обществен доставчик 1 770 350 kWh на 
стойност 202 377,84 лв.без ДДС. 

На водноелектрически централи, на които преференциалната цена е определена на 
112,48 лв./мВтч., е изплатено в повече в размер на 22 731,29 лв. без ДДС, което 
представлява разликата между по-ниската преференциална цена и по-високата цена на 
обществения доставчик (1 770 350 кВтч. * 0,01284(0,12532 лв.- 0,11248 лв.)) за произведената 
ел.енергия над утвърдените работни часове. 

 При проверката на издадените от производителите на ел.енергия фактури на „ЧЕЗ 
Електро България“ АД за м.април 2015г. се установи издадено дебитно известие към фактура 
№248467/31.07.2014 г.  на ВЕЦ „Черни Осъм“  на стойност 1 496,85 лв.без ДДС за 923 981 
кВтч. Фактурирана е разликата между определената преференциална цена на централата с 
решение Ц-10/30.03.2011г. на ДКЕВР в размер на 112,48 лв./МВтч. без ДДС и определената 
цена от ДКЕВР за произведената ел.енергия над утвърдените работни часове на 
електроцентралите, с решение Ц-12/30.06.2014г., в сила от 01.07.2014г. с утвърдена цена 
114,10 лв./МВтч. без ДДС, на която  цена „НЕК” ЕАД в качеството му на обществен 
доставчик, продава електрическа енергия на крайните снабдители.  

„ЧЕЗ Електро България“ АД е установило, че  ВЕЦ „Черни Осъм“ е продавал 
ел.енергия през м.май и м.юни 2014г. по определената му преференциална цена в размер на 
112,48 лв./МВтч., вместо по 100,43 лв./МВтч., тъй като е надвишил  производството на 
ел.енергия над утвърдените работни часове. 

Предвид на горното през месец април 2015г. на „ЧЕЗ Електро България“ АД са 
издадени от ВЕЦ „Черни Осъм” кредитни известия към фактури № 242515/31.05.2014г. и № 
245387/30.06.2014г. на обща стойност 20 979,27 лв. за 1 741 018 кВтч., представляваща 
разликата в размер на 12,05 лв./мВтч. (0,01205лв.кВтч.) между преференциалната цена от 
112,48 лв./мВтч. и цената на обществения доставчик в размер на 100,43 лв./мВтч., на която 
производителите на ел.енергия е следвало да продават на произведената ел.енергия над 
утвърдените работни часове на електроцентралите. 

Гореизложеното е онагледено в следната таблица: 
 

  Видове производители Енергия,  
кВтч          лв./кВтч 

Стойност без 
ДДС,  
лв. 

1. Водноелектрически централи 73 923 848 0,15367 11 360 016,30
1.1. по преференциални цени 72 153 498 0,15464 11 157 638,46
1.2. по цена обществен доставчик в т.ч.: 1 770 350 0,11432 202 377,84

1.2.1. 
по цена обществен доставчик - 125,32 лв./мВтч. на ВЕЦ с 
преференциална цена 112,48лв./мВтч. 1 770 350 0,12532 221 860,26

1.2.2. дебитно известие към ф-ра от м.07.2014г.- разлика     1 496,85

  
 между преференциалната  цена и цена обществен 
доставчик      

1.2.3. кредитни известия към ф-ри от м.04, м.05 и м.06.2014г.     -20 979,27

2. Вятърни електрически централи 2 863 855 0,18198 521 176,46
3. Биоелектрически централи 1 046 144 0,40903 427 906,31
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4. Фотоволтаични електроцентрали 21 079 028 0,52220 11 007 511,93
  Закупена  от ВЕИ ел.енергия през м.04.2015г. 98 912 875 0,23573 23 316 611,00
  общо по преференциални цени 97 142 525 0,23794 23 114 233,16
  общо по цена обществен доставчик 1 770 350 0,11432 202 377,84

1. Топлоелектрически централи 11 891 884 0,17758 2 111 743,96
2. Когенерации 3 178 722 0,15602 495 954,54
  Закупена ел.енергия от ЧЕЗ през м.04.2015г. 15 070 606 0,17303 2 607 698,50
  Общо закупена ел.енергия от ЧЕЗ през м.04.2015г. 113 983 481 0,22744 25 924 309,50

  Фактурирана ел.енергия на НЕК за м.04.2015г. 113 983 481 0,22744 25 924 309,50
 
При проверката се установи, че отчетеното през м.04.2015г. количество произведена и 

постъпила в електроразпределителната мрежа активна електрическа енергия от протоколите 
правилно е посочена във фактурите на производителите. Количествата електрическа енергия 
са фактурирани по договорените преференциални цени, при спазване изискванията на чл.31, 
ал.1 от ЗЕВИ и §7, ал.1 и ал.2 от ПЗР на ЗЕВИ.  

На 30.04.2015г. от „ЧЕЗ Електро България“ АД е издадена на „НЕК” ЕАД фактура № 
009897060 за ел.енергия в размер на 113 983 481 kWh, изкупена от производители на 
ел.енергия от дружеството, с обща стойност 25 924 309,50 лв. без ДДС.  

Количеството и стойността, фактурирани на „НЕК” ЕАД съответстват на закупеното 
количество по преференциални цени  и по цени на обществен доставчик, с което е спазен 
чл.94 от ЗЕ. 

 
За периода от 01.05-31.05.2015 г. „ЧЕЗ Електро България“ АД е закупило ел.енергия 

от производителите на ел.енергия 119 953 919 kWh на стойност 27 037 465,39 лв. без ДДС, в 
т.ч. от производители на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници в 
размер на  107 643 909  kWh на стойност 24 920 862,83лв. без ДДС при средна цена 0,23151 
лв. за  kWh без ДДС, от която по преференциални цени 97 434 354  kWh на стойност 
23 641 401,40 лв. без ДДС, при средна цена 0,24264 лв. за kWh без ДДС и по цени на 
обществен  доставчик 10 209 555 kWh на стойност 1 279 461,43 лв.без ДДС, както следва: 

  Видове производители Енергия,  
кВтч            лв./кВтч Стойност без ДДС, 

лв. 

1. Водноелектрически централи 83 399 746 0,15514 12 938 314,65
1.1. по преференциални цени 73 190 191 0,15930 11 658 853,22
1.2. по цена обществен доставчик в т.ч.: 10 209 555 0,12532 1 279 461,43

1.2.1 на ВЕЦ с преф.цена 112,48лв./мВтч. 10 209 555 0,12532 1 279 461,43
2. Вятърни електрически централи 1 491 398 0,18200 271 441,20
3. Биоелектрически централи 1 454 594 0,42367 616 268,31
4. Фотоволтаични електроцентрали 21 298 171 0,52093 11 094 838,67
  Закупена от ВЕИ ел.енергия през м.05.2015г.в т.ч.: 107 643 909 0,23151 24 920 862,83
  общо по преференциални цени 97 434 354 0,24264 23 641 401,40
  общо по цена обществен доставчик 10 209 555 0,12532 1 279 461,43

1. Топлоелектрически централи 10 485 385 0,17518 1 836 831,83
2. Когенерации 1 824 625 0,15333 279 770,73
  Закупена ел.енергия от ЧЕЗ през м.05.2015г. 12 310 010 0,17194 2 116 602,56
  Общо закупена ел.енергия от ЧЕЗ през м.05.2015г. 119 953 919 0,22540 27 037 465,39

  Фактурирана ел.енергия на НЕК за м.05.2015г. 119 953 919 0,22540 27 037 465,39
 
Установи се, че спазвайки законовите разпоредби на чл.31, ал.5, т.2 от ЗЕВИ и 

решение Ц-16/01.10.2014г. на ДКЕВР, „ЧЕЗ Електро България“ АД е заплатило на 
производители на ел.енергия от ВЕЦ произведената ел.енергия  над утвърдените работни 
часове на електроцентралите по цена на обществен доставчик, която е по-висока от 
определената им преференциална цена. 
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Изплатената в повече сума е в размер на 131 090,69  лв. без ДДС(10 209 555 
*0,01284лв.кВтч.(0,12532 кВтч. -0,11248 кВтч.   )) 

При проверката се установи, че отчетеното през м.05.2015г. количество произведена и 
постъпила в електроразпределителната мрежа активна електрическа енергия от протоколите 
правилно е посочена във фактурите на производителите. Количествата електрическа енергия 
са фактурирани по договорените преференциални цени, при спазване изискванията на чл.31, 
ал.1 от ЗЕВИ и §7, ал.1 и ал.2 от ПЗР на ЗЕВИ. За количествата надхвърлящи определената 
средногодишна продължителност на работа на ВЕИ, дружеството е изплатило на 
производителите ел.енергията над утвърдените работни часове по цена 125,32 лв./МВтч., 
което е посочено на отделни редове в издадените фактури за продажба на ел.енергия от 
производителите. 

На 31.05.2015г. от „ЧЕЗ Електро България“ АД е издадена на „НЕК” ЕАД фактура № 
009897064 за ел.енергия в размер на 119 953 919 kWh, изкупена от производители на 
ел.енергия от дружеството, с обща стойност 27 037 465,39 лв. без ДДС, със средна цена 
0,22540. Количеството и стойността съответстват на закупеното количество ел.енергия от 
производителите по преференциални цени  и по определената  цена  от ДКЕВР за 
произведената ел.енергия над утвърдените работни часове на електроцентралите, с което е 
спазен чл.94 от Закона за енергетиката. 

 
За периода 01.06-30.06.2015г. „ЧЕЗ Електро България“ АД е закупило ел.енергия от 

производителите на ел.енергия 100 620 422 kWh на стойност 24 320 786,13 лв. без ДДС, в т.ч. 
от производители на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници в размер на 
91 298 384  kWh на стойност 22 664 914,55лв. без ДДС при средна цена 0,24825 лв. за kWh 
без ДДС, от която по преференциални цени 78 670 354 kWh на стойност  21 082 369,82 лв. 
без ДДС, при средна цена 0,16324 лв. за kWh без ДДС и по цени на обществен  доставчик 
12 628 030 kWh на стойност 1 582 544,73 лв.без ДДС, както следва: 

 

  Видове производители Енергия,  
кВтч            лв./кВтч 

Стойност без 
ДДС,  
лв. 

1. Водноелектрически централи 66 629 554 0,15605 10 397 723,95
1.1. по преференциални цени 54 001 524 0,16324 8 815 179,22
1.2. по цена обществен доставчик, в т.ч.: 12 628 030 0,12532 1 582 544,73

1.2.1. на ВЕЦ с преф.цена 112,48лв./мВтч. 11 830 501 0,12532 1 482 598,39
1.2.2. на ВЕЦ с преф.цена по-висока от 125,32лв./мВтч. 797 529 0,12532 99 946,34

2. Вятърни електрически централи 1 353 784 0,18156 245 798,13
3. Биоелектрически централи 1 391 568 0,42653 593 543,90
4. Фотоволтаични електроцентрали 21 923 478 0,52126 11 427 848,57
  Закупена от ВЕИ ел.енергия през м.06.2015г., в т.ч.: 91 298 384 0,24825 22 664 914,55
  общо по преференциални цени 78 670 354 0,26798 21 082 369,82
  общо по цена обществен доставчик 12 628 030 0,12532 1 582 544,73

1. Топлоелектрически централи 9 036 413 0,17772 1 605 941,32
2. Когенерации 285 625 0,17481 49 930,26
  Закупена ел.енергия от ЧЕЗ през м.06.2015г. 9 322 038 0,17763 1 655 871,58
  Общо закупена ел.енергия от ЧЕЗ през м.06.2015г. 100 620 422 0,24171 24 320 786,13

  Фактурирана ел.енергия на НЕК за м.06.2015г. 100 620 422 0,24171 24 320 786,13
 
При извършената проверка се установи, че произведената електроенергия за м.юни 

2015г. от ВЕЦ  е в размер на 66 629 554 kWh, от които 12 628 030 kWh са изплатени на 
производителите на ел.енергия по цена на обществен доставчик тъй като са надвишили 
определените им годишни работни часове. 797 529 kWh от тях са изплатени на ВЕЦ, на които 
преференциална цена  е по-висока от цената на общественият доставчик. На 
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водноелектрически централи, на които преференциалната цена е определена на 112,48 
лв./мВтч. са изплатени  по цена на обществен доставчик 11 830 501 кВтч.  

Видно е, че са изплатени в повече 151 897,84 лв. без ДДС, което представлява 
разликата между по-ниската преференциална цена и по-високата цена на обществения 
доставчик (11 830 501 кВтч. * 0,01284 (0,12532 лв.- 0,11248 лв.)) за произведената ел.енергия 
над утвърдените работни часове. Гореизложеното “ЧЕЗ Електро България“ АД е извършило 
спазвайки чл.31, ал.5, т.2 от ЗЕВИ.  

При проверката се установи, че отчетеното през м.06.2015г. количество произведена и 
постъпила в електроразпределителната мрежа активна електрическа енергия от протоколите 
правилно е посочена във фактурите на производителите. Количествата електрическа енергия 
са фактурирани по договорените преференциални цени, при спазване изискванията на чл.31, 
ал.1 от ЗЕВИ и §7, ал.1 и ал.2 от ПЗР на ЗЕВИ. За количествата надхвърлящи определената 
средногодишна продължителност на работа на ВЕИ,  дружеството е изплатило на 
производителите ел.енергията над утвърдените работни часове по цена 125,32 лв./МВтч., 
което е посочено на отделни редове в издадените фактури за продажба на ел.енергия от 
производителите. 

На 30.06.2015г. от „ЧЕЗ Електро България“ АД е издадена на „НЕК” ЕАД фактура № 
009897070 за ел.енергия в размер на 100 620 422 kWh, изкупена от производители на 
ел.енергия от дружеството, с обща стойност 24 320 786,13 лв. без ДДС, със средна цена 
0,24171 лв./кВтч. Количеството и стойността съответстват на закупеното количество 
ел.енергия от производителите по преференциални цени  и по определената  цена  от ДКЕВР 
за произведената ел.енергия над утвърдените работни часове на електроцентралите, с което е 
спазен чл.94 от Закона за енергетиката. 

 
За периода 01.07-31.07.2015г. „ЧЕЗ Електро България“ АД е закупило ел.енергия от 

производителите на ел.енергия 72 565 258 kWh на стойност 21 193 516,34 лв. без ДДС, в т.ч. 
от производители на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници в размер на  
61 466 207  kWh на стойност 19 198 290,68лв. без ДДС при средна цена 0,31234 лв. за kWh 
без ДДС, от която по преференциални цени 52 290 930 kWh на стойност  18 048 444,96 лв. 
без ДДС, при средна цена 0,34515 лв. за kWh без ДДС и по цени на обществен  доставчик 
9 175 277 kWh на стойност 1 149 845,72 лв.без ДДС, както следва: 
 

  Видове производители Енергия,  
кВтч          лв./кВтч 

Стойност без 
ДДС,  
лв. 

1. Водноелектрически централи 32 852 564 0,14890 4 891 594,59
1.1. по преференциални цени 23 677 287 0,15803 3 741 748,87
1.2. по цена обществен доставчик в т.ч.: 9 175 277 0,12532 1 149 845,72

1.2.1. на ВЕЦ с преф.цена 112,48лв./мВтч. 8 601 814 0,12532 1 077 979,34
1.2.2. на ВЕЦ с преф.цена по-висока от 125,32лв./мВтч. 573 463 0,12532 71 866,38

2. Вятърни електрически централи 1 283 136 0,18118 232 479,21
3. Биоелектрически централи 1 776 057 0,43561 773 664,27
4. Фотоволтаични електроцентрали 25 554 450 0,52048 13 300 552,61
  Закупена  от ВЕИ ел.енергия  през м.07.2015г. 61 466 207 0,31234 19 198 290,68
  общо по преференциални цени 52 290 930 0,34515 18 048 444,96
  общо по цена обществен доставчик 9 175 277 0,12532 1 149 845,72

1. Топлоелектрически централи 10 806 800 0,17895 1 933 868,92
2. Когенерации 292 251 0,20995 61 356,74
  Закупена ел.енергия от ЧЕЗ през м.07.2015г. 11 099 051 0,17977 1 995 225,66
  Общо закупена ел.енергия от ЧЕЗ през м.07.2015г. 72 565 258 0,29206 21 193 516,34

  Фактурирана ел.енергия на НЕК за м.07.2015г. 72 565 258 0,29206 21 193 516,34
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При извършената проверка се установи, че произведената електроенергия за м.юли 
2015г. от ВЕЦ  е в размер на 32 852 564 kWh, от които 9 175 277 kWh са изплатени на 
производителите на ел.енергия по цена на обществен доставчик в размер на 125,32 лв./кВтч., 
тъй като са надвишили определените им годишни работни часове. 573 463 kWh са изплатени 
на ВЕЦ, на които преференциална цена е по-висока от цената на общественият доставчик. На 
водноелектрически централи, на които преференциалната цена е определена на 112,48 
лв./мВтч. са изплатени 8 601 814 кВтч.  

Видно е, че са изплатени в повече 110 447,29 лв. без ДДС, което представлява 
разликата между по-ниската преференциална цена и по-високата цена на обществения 
доставчик (8 601 814 кВтч. * 0,01284 (0,12532 лв.- 0,11248 лв.)) за произведената ел.енергия 
над утвърдените работни часове. Гореизложеното “ЧЕЗ Електро България“ АД е извършило 
спазвайки чл.31, ал.5, т.2 от ЗЕВИ.  

При проверката се установи, че отчетеното през м.07.2015г. количество произведена и 
постъпила в електроразпределителната мрежа активна електрическа енергия от протоколите 
правилно е посочена във фактурите на производителите. Количествата електрическа енергия 
са фактурирани по договорените преференциални цени, при спазване изискванията на чл.31, 
ал.1 от ЗЕВИ и §7, ал.1 и ал.2 от ПЗР на ЗЕВИ. За количествата надхвърлящи определената 
средногодишна продължителност на работа на ВЕИ,  дружеството е изплатило на 
производителите ел.енергията над утвърдените работни часове по цена 125,32 лв./МВтч., 
което е посочено на отделни редове в издадените фактури за продажба на ел.енергия от 
производителите. 

На 31.07.2015г. от „ЧЕЗ Електро България“ АД е издадена на „НЕК” ЕАД фактура № 
009897075 за ел.енергия в размер на 72 565 258 kWh, изкупена от производители на 
ел.енергия от дружеството, с обща стойност 21 193 516,34 лв. без ДДС, със средна цена 
0,29206 лв./кВтч. Количеството и стойността съответстват на закупеното количество 
ел.енергия от производителите по преференциални цени  и по определената  цена  от ДКЕВР 
за произведената ел.енергия над утвърдените работни часове на електроцентралите, с което е 
спазен чл.94 от Закона за енергетиката. 

При проверката на произведената ел.енергия над утвърдените работни часове на ВЕЦ, 
с преференциална цена 112,48 лв./кВтч., определена с  решение Ц-10/30.03.2011г. на ДКЕВР, 
и издадените фактури и дебитни известия се установиха 143 973 458  кВтч.,  закупени по 
цени на обществен доставчик, определена с решение Ц-12/30.06.2014г., с цена 114,10 
лв./МВтч. без ДДС и с решение Ц-16/01.10.2014г. с цена  125,32 лв./МВтч. без ДДС, които са 
по-високи от преференциалната цена на ВЕЦ. 

Фактурираната и изплатена в повече разлика между определената преференциална 
цена на тези централи и определените цени от ДКЕВР за произведената ел.енергия над 
утвърдените работни часове на електроцентралите е в размер на 1 448 450,44 лв. без 
ДДС(1 738 140,53 лв.с ДДС). 

 
Гореизложеното „ЧЕЗ Електро България“ АД е извършило спазвайки законовите 

разпоредби на чл.31, ал.5, т.2 от ЗЕВИ. 
 В ДВ, бр. 56 от 24.07.2015 г., в сила от 24.07.2015 г.,  в чл. 31 от Закона за енергията от 
възобновяеми източници е изменена ал. 5, както следва:  
  Общественият доставчик, съответно крайните снабдители изкупуват произведената 
електрическа енергия от възобновяеми източници при следните условия: 1. по 
преференциална цена за количествата електрическа енергия до размера на нетното 
специфично производство на електрическа енергия, въз основа на което са определени 
преференциални цени в съответните решения на КЕВР; за обектите по чл. 24, т. 3(с 
инсталирана електрическа мощност до 1,5 MW, за производство на енергия с комбиниран 
цикъл и индиректно използване на биомаса) определеното нетно специфично производство на 
електрическа енергия не се прилага; 
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 2. по цена за излишък на балансиращия пазар за количествата, надхвърлящи 
производството по т. 1.  

Видно е че, до 24.07.2015г. по преференциални цени са се заплащали количествата 
произведена електрическа енергия до размера на определената средногодишна 
продължителност на работа, съгласно решението на КЕВР за определяне на цена на 
конкретния производител, а след 24.07.2015г. по преференциална цена за количествата 
електрическа енергия до размера на нетното специфично производство на електрическа 
енергия, въз основа на което са определени преференциални цени в съответните решения на 
КЕВР; 
 До 24.07.2015г. на производителите за количествата надхвърлящи производството 
по т. 1 се е заплащало по утвърдената от КЕВР цена, по която общественият доставчик 
продава електрическата енергия на крайните снабдители и електроразпределителните 
дружества, а от 24.07.2015г. по цена за излишък на балансиращия пазар за количествата, 
надхвърлящи производството по т. 1. 

Изменението на разпоредбата на чл. 31, ал. 5, т. 1 от Закона за енергията от 
възобновяеми източници създава задължение за обществения доставчик, съответно за 
крайните снабдители, да изкупуват произведената електрическа енергия от възобновяеми 
източници по преференциална цена, за количествата електрическа енергия до размера на 
нетното специфично производство на електрическа енергия, въз основа на което са 
определени преференциални цени в съответните решения на КЕВР. За обектите по чл. 24, т. 3 
от ЗЕВИ определеното нетно специфично производство не се прилага. С оглед изменението 
на посочената разпоредба в ЗЕВИ е регламентирана и легална дефиниция на понятието 
„нетно специфично производство на електрическа енергия“, което по смисъла на § 1, т. 
29 от Допълнителните разпоредби на ЗЕВИ, е средногодишното производство на 
електрическа енергия от 1 kW инсталирана мощност съгласно решението на КЕВР за 
определяне на преференциални цени след приспадане на собствените нужди.  

Следователно „нетното специфично производство на електрическа енергия“ се 
определя за 12-месечен период и покрива разходите и възвръщаемостта на производителите 
за този период, който се определя за една календарна година, но не съвпада с регулаторният 
период. 

Предвид горното до посочените изменения на ЗЕВИ с оглед на това, че задължението 
за изкупуване на електрическата енергия от възобновяеми източници не е било поставено в 
зависимост от нетното специфично производство на електрическа енергия, размерът на 
същото не е бил изрично посочван от КЕВР в съответните решения за определяне на 
преференциални цени на електрическата енергия,  и заключителни разпоредби на Закона за 
изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ПЗР на ЗИД на ЗЕ, обн. ДВ, бр. 56 от 
2015 г.) е предвидено в срок до 31.07.2015 г. в съответствие със ЗЕВИ Комисията да приеме 
решение, с което да установи нетното специфично производство на електрическа енергия, въз 
основа на което са определени преференциалните цени в съответните решения на КЕВР, 
приети до влизане в сила на този закон – 24.07.2015 г.  

С Решение № СП-1 от 31.07.2015 г. КЕВР е определила нетното специфично 
производство на електрическа енергия, въз основа на което са определени преференциалните 
цени за съответните групи производители в съответните  Решения  на КЕВР №Ц-
10/30.03.2011г.,№ Ц-18/20.06.2011г., № Ц-35/27.10.2011г.,№ Ц-18/28.06.2012г.,№ Ц-
28/29.08.2012 г., № Ц-19/28.06.2013 г., № Ц-13/01.07.2014 г.,№ Ц-1/ 28.01.2015 г., № Ц-
5/20.02.2015 г.  и № Ц-24/30.06.2015 г.  
 Промените на ЗЕВИ чрез ЗИД на ЗЕ (чл. 31, ал. 5, т. 2 и ал. 12) дават два алтернативни 
начини за продажба на енергията, която се оказва извън обема на нетното специфично 
производство, а именно: 1) продажба на Обществения доставчик или на Крайните 
снабдители по цена за излишък на балансиращия пазар и 2) снабдяване на собствени 
обекти или продажба по свободнодоговорени цени и/или на балансиращ пазар. 



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
          Финансов инспектор:       25

 Възприетият пазарен модел в страната е модел на двустранни договори между 
търговските участници (производители, търговци и потребители на електрическа енергия) и 
пазар на балансираща енергия.  
 Пазарът на електрическа енергия в страната се организира и администрира от 
Електроенергийния системен оператор (ЕСО). ЕСО балансира електроенергийната система по 
технически и икономически критерии на базата на постъпили предложения и заявки за 
балансиращия пазар. Основни принципни правила за работа на балансиращия пазар са: 

• Въвеждане на почасови графици по всички сделки, независимо дали се сключват 
по регулирани или свободно договорени цени; 

• Известяване на графиците на дневна база, в деня D-1; 
• Въвеждане на балансиращи групи в структурата на пазара и нова регистрационна 

процедура за Координаторите на балансиращи групи; 
• Въвеждане на отделен сетълмент за координаторите на балансиращи групи и 

доставчиците на балансираща енергия; 
Допълнителни разходи за пазарните участници възникват тогава, когато заявените от тях 
почасови графици за производство/потребление се различават от фактическото им 
производство/потребление. Размерът на тези допълнителни разходи зависи от два основни 
фактора: точност на прогнозирането и цени на балансиращата енергия. 

На балансиращия пазар енергията се купува и продава съответно по цена за недостиг и 
цена за излишък, която е неколкократно по-ниска от цената за недостиг. За потребител на 
електрическа енергия цената за недостиг се отнася за случаите, когато фактическото 
потребление е по-високо от заявеното, а цената за излишък - когато фактическото 
потребление е по-ниско от заявеното. Отклоненията се компенсират с енергия, закупувана, 
съответно продавана на балансиращия пазар. 
 От гореизложените законови промени е видно, че „НЕК” ЕАД няма да бъде 
задължена да изкупува цялата енергия от ВЕИ. Количеството електроенергия, което се 
произвежда над размера на нетното специфично производство на електрическа енергия, 
ще се изкупува по цена за излишък на балансиращия пазар, която е многократно по-ниска от 
цената на обществения доставчик в размер на 125,32лв./кВтч. действала до 31.07.2015г., ( с 
Решение Ц-27/31.07.2015г. на ДКЕВР цената на обществения доставчик е определена на 
116,60 лв./кВтч. )или производителите ще я продават на свободния пазар.  
 При извършената проверка на разчетните взаимоотношения между крайния 
снабдител и енергийните предприятия се установи, че съгласно чл.12, ал.3 от сключените 
договори за изкупуване на ел.енергия разплащанията е следвало да се извършват до 12 число 
на месеца, следващ отчетния.  

Видно от представените счетоводни записвания и регистри дружеството своевременно 
е извършвало плащанията по банков път за изкупената ел.енергия, след представянето и 
проверката на протокол за произведена ел.енергия и фактура към него за съответният месец. 
 При извършената проверка се установи, че за проверяваният регулаторен период 
между „ЧЕЗ Електро България“ АД и „НЕК” ЕАД не е подписван договор за покупко-
продажба на електрическа енергия. Дружествата са спазвали законовите разпоредби на чл.94 
от Закона за енергетиката, без изрично писмено съгласие между двете страни. 

Всеки месец дружествата са подписвали Споразумителен протокол, относно начините 
и сроковете за извършване на плащанията от „ЧЕЗ Електро България“ АД, в качеството му на 
Краен снабдител към „НЕК” ЕАД, в качеството му на Обществен доставчик за междинни и 
окончателно плащания. 

НЕК калкулира три междинни плащания на база отчета за закупената електрическа 
енергия по договорен профил от „ЧЕЗ Електро България“ АД  за предходния отчетен период 
по утвърдената на „НЕК” ЕАД цена за продажба на електрическа енергия на крайния 
снабдител, както следва: 
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- 1-во междинно плащане в размер на 5 % от закупеното по договорен профил 
количество през предходния отчетен месец -  фактура с дата 13-то число, плащане 
до 17-то число на месеца; 

- 2-ро междинно плащане в размер на 10 % от закупеното по договорен профил 
количество през предходния отчетен месец -  фактура с дата 20-то число, плащане 
до 25-то число на месеца; 

- 3-то междинно плащане в размер на 15 % от закупеното по договорен профил 
количество през предходния отчетен месец -  фактура с дата 25-то число, плащане 
до 30-то число на месеца; 

„НЕК” ЕАД е издавало на „ЧЕЗ Електро България“ АД окончателна фактура за 
месеца на база количеството електрическа енергия по договорен профил на 31-во число, от 
която са приспаднати междинните плащания. Падежът на плащане на фактурата е до 10 число 
на следващия месец. 

При спазване на изискванията на чл.94 от ЗЕ за периода от 01.07.2014г. до 
31.07.2015г. “ЧЕЗ Електро България“ АД е издало на „НЕК” ЕАД 15 броя фактури за 
закупените количества на електрическа енергия от производители по преференциални цени и 
по цени на обществен доставчик на обща стойност 273 561 367,85 лв. без ДДС(328 273 641,44 
лв. с ДДС), които суми съответстват на издадените фактури от производителите на 
ел.енергия. 

За регулаторния период „НЕК” ЕАД е продало на „ЧЕЗ Електро България“ АД 
електрическа енергия на стойност 985 691 095,64 лв. без ДДС(1 182 829 314,79 лв. с ДДС). 

С писма на основание чл.103 и чл.104 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) 
„ЧЕЗ Електро България“ АД и „НЕК“ ЕАД са упражнили правото си на прихващане на 
вземания  на „ЧЕЗ Електро България“АД за продажба на обществения доставчик „НЕК“ ЕАД 
на електрическа енергия, произведена от възобновяеми източници (ВИ) и високоефективно 
комбинирано производство(ВЕКП), срещу вземания на „НЕК“ ЕАД от продажба на 
електрическа енергия, спазвайки 94 от ЗЕ. 

Прихващанията са извършвани в края на всеки месец от окончателната фактура, 
издадена от „НЕК” ЕАД  на крайния снабдител. Остатъка от сумата по фактурата се е 
превеждал по банков път. 

След извършената проверка на фактури, писма, счетоводни записвания и банкови 
документи се установи, че „ЧЕЗ Електро България“ АД  е прихванало вземания от НЕК за 
регулаторния период в размер  на 273 561 367,85 лв. без ДДС(328 273 641,44 лв. с ДДС) и е 
извършило реални плащания по окончателната фактура за месеца в размер на 
343 353 279,36 лв.без ДДС (412 023 935,23 лв. с ДДС). 

Гореизложеното е онагледено в следната таблица, като са посочени месеците, 
издадените фактури от двете дружества, съгласно които се прихващат суми и се извършват 
реални плащания: 

 
Рег. "ЧЕЗ Електро България" АД „НЕК” ЕАД - окончателна фактура за месеца Прихваната  Преведена  

период Ф-ра № Сума без ДДС Сума с ДДС Ф-ра № Сума без ДДС Сума с ДДС сума сума на НЕК 
м.07.2014г. 98997013 22 699 142,21 27 238 970,65 1200038839 35 577 785,24 42 693 342,29 27 238 970,65 15 454 371,64
м.08.2014г. 98997018 21 118 373,58 25 342 048,30 1200039163 36 290 211,18 43 548 253,42 25 342 048,30 18 206 205,12
м.09.2014г. 98997021 19 628 966,93 23 554 760,32 1200039573 35 979 213,29 43 175 055,95 23 554 760,32 19 620 295,63
м.10.2014г. 98997024 18 647 853,78 22 377 424,54 1200039987 52 031 435,36 62 437 722,43 22 377 424,54 40 060 297,89
м.11.2014г. 98997027 14 765 429,57 17 718 515,48 1200040338 57 284 455,93 68 741 347,12 17 718 515,48 51 022 831,64
м.12.2014г. 98997030 16 402 080,87 19 682 497,04 1200040696 66 307 430,78 79 568 916,94 19 682 497,04 59 886 419,90
  98997040 12 956,64 15 547,99       15 547,99 -15 547,99
м.01.2015г. 98997041 20 451 812,82 24 542 175,38 1200041029 68 949 922,76 82 739 907,31 24 542 175,38 58 197 731,93
м.02.2015г. 98997052 19 447 577,80 23 337 093,36 1200041288 56 389 107,57 67 666 929,08 23 337 093,36 44 329 835,72
  98997051 -39 710,35 -47 652,42       -47 652,42 47 652,42
м.03.2015г. 98997056 21 950 806,63 26 340 967,96 1200041630 59 472 517,12 71 367 020,54 26 340 967,96 45 026 052,58
м.04.2015г. 98997060 25 924 309,50 31 109 171,40 1200041983 42 839 398,44 51 407 278,13 31 109 171,40 20 298 106,73
м.05.2015г. 98997064 27 037 465,39 32 444 958,47 1200042304 33 923 947,66 40 708 737,19 32 444 958,47 8 263 778,72
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м.06.2015г. 98997070 24 320 786,13 29 184 943,36 1200042657 33 688 947,64 40 426 737,17 29 184 943,36 11 241 793,81
м.07.2015г. 98997075 21 193 516,34 25 432 219,61 1200042657 38 180 274,25 45 816 329,10 25 432 219,61 20 384 109,49
  273 561 367,85 328 273 641,44 616 914 647,23 740 297 576,67 328 273 641,44 412 023 935,23

 
         Приложение от № 1 до № 77 вкл. 

 
 При извършената проверка и анализ на последния приключил регулаторен 
период на разчетните взаимоотношения между крайния снабдител и енергийните 
предприятия по сключените договори за изкупуване на електрическа енергия по 
преференциални цени и извършената проверка на издадените фактури от крайния 
снабдител към Обществения доставчик и съпоставка на количествата и стойностите на 
закупената енергия от производителите по преференциални цени с фактурираните на 
Обществения доставчик, се установи: 
 За проверявания период „ЧЕЗ Електро България” АД е изкупило електрическа 
енергия по преференциални цени въз основа на действали за периода 467 броя договора 
за изкупуване на електрическа енергия от възобновяеми източници произведена от 550 
броя енергийни обекти, разпределени по производители, както следва:  

• Фотоволтаични електрически централи – 340 броя договора за произведена 
електрическа енергия от 390 броя енергийни обекти; 

• Вятърни електрически централи – 8 броя договора за произведена електрическа 
енергия от 10 броя енергийни обекти; 

• Водни електрически централи – 111 броя договора за произведена електрическа 
енергия от 141 броя енергийни обекти; 

• Биоелектрически централи – 8 броя договора за произведена електрическа 
енергия от 9 броя енергийни обекти. 

 За регулаторния период от 01.07.2014 г. до 31.07.2015 г. на база представени 
протоколи и фактури „ЧЕЗ Електро България“ АД е закупило електроенергия в размер 
на 1 225 266 185 kWh на обща стойност 273 561 367,86 лв. без ДДС(328 273 641,43лв. с 
ДДС), от която: 
 - от производители на електрическа енергия от възобновяеми енергийни 
източници  електрическа енергия в размер на 1 007 823 143 kWh, на стойност 
233 189 175,50 лв. без ДДС(279 827 010,60 лв. с ДДС);  
 - електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство 
(топлоелектрически електроцентрали и когенерации) в размер на 217 443 042 kWh, на 
стойност 40 372 192,36 лв. без ДДС(48 446 630,83 лв. с ДДС). 
 При извършената проверка се установи, че произведената електрическа енергия 
от възобновяеми енергийни източници в размер на 1 007 823 143 kWh на стойност 
233 189 175,50 лв. без ДДС е закупената от „ЧЕЗ Електро България“ АД по 
преференциални цени и по цена на обществен доставчик, както следва: 
 - по преференциални цени, ел. енергия в размер на 897 921 925 kWh на  стойност 
218 826 423,63 лв. без ДДС, при средна цена 0,2437 лв. без ДДС. 
 - по цена обществен доставчик, ел. енергия в размер на 109 901 218 kWh  на 
стойност 14 362 751,87 лв. без ДДС, при средна цена 0,13064 лв. без ДДС. 
 Най-голямо количество електрическа енергия е закупено от водноелектрически 
централи (BЕЦ) в размер на  757 763 229  kWh на стойност 114 631 148,09 лв. без ДДС, от 
които 653 854 089 kWh на стойност 101 016 713,03 лв. без ДДС са на преференциални 
цени и 103 909 140 kWh на стойност 13 614 435,06 лв. без ДДС са по цена обществен 
доставчик. Закупената ел.енергия от ВЕЦ е с най-ниска средна цена в размер на 0,1513 
лв. за kWh без ДДС в сравнение с другите видове електроцентрали. 
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 От вятърни електроцентрали (BтЕЦ) е закупена електрическа енергия на 
преференциални цени в размер на  22 301 574  kWh на стойност 4 045 851,82 лв. без ДДС,  
при средна цена 0,1814 лв. за kWh без ДДС. 
 От биоелектрически централи (БИО ЕЦ) е закупена електрическа енергия на 
преференциални цени в размер на  17 869 177  kWh на стойност 7 448 333,34 лв. без ДДС, 
при средна цена 0,4168 лв. за kWh без ДДС. 
 Най-високата средна цена за закупена електроенергия е от фотоволтаичните 
електроцентрали (ФтЕЦ), която е в размер на 0,5101 лв. за kWh без ДДС. Закупени са 
209 889 163  kWh на стойност 107 063 842,25 лв. без ДДС, от които 203 897 085 kWh на 
стойност 106 315 525,44 лв. без ДДС са на преференциални цени и 5 992 078 kWh на 
стойност 748 316,81 лв. без ДДС са по цена обществен доставчик. 
 С §6 от Заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на 
Република България за 2014 г. (ДВ, бр. 109 от 20.12.2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) в § 6 са 
направени  изменения  в чл.31, ал.5  Закона за енергията от възобновяеми източници 
(обн., ДВ, бр. 35 от 2011 г.; изм., бр. 29 и 54 от 2012 г., бр. 15, 59 и 68 от 2013 г.), както 
следва: „(5) Общественият доставчик, съответно крайните снабдители изкупуват 
произведената електрическа енергия от възобновяеми източници при следните условия: 
1. по преференциална цена, за количествата електрическа енергия до размера на 
определената средногодишна продължителност на работа, съгласно решението на 
ДКЕВР за определяне на цена на конкретния производител; 2. по утвърдената от 
ДКЕВР цена, по която общественият доставчик продава електрическата енергия на 
крайните снабдители и електроразпределителните дружества, за количествата, 
надхвърлящи производството по т. 1;  
 Спазвайки горепосоченото изменение на ЗЕВИ в отдел „Покупки на ел.енергия“ е 
изготвяла ежемесечно справка с натрупване, за да се следят количествата произведена 
електрическа енергия от ВЕИ до размера на определената средногодишна 
продължителност на работа на електроцентралите, и да се изисква фактуриране на 
количествата, надхвърлящи производството на електрическа енергия по определена 
цена от ДКЕВР.  
 При проверката на издадените фактури и дебитни известия от ВЕЦ, с 
преференциална цена 112,48 лв./кВтч., определена с решение Ц-10/30.03.2011г. на 
ДКЕВР, се установи, че произведените количества ел.енергия над утвърдените работни 
часове в размер на 143 973 458 кВтч. са закупени по цена на обществен доставчик в 
размер на 114,10 лв./МВтч. без ДДС определена с решение Ц-12/30.06.2014г., и цена на 
обществен доставчик в размер на 125,32 лв./МВтч. без ДДС определена с решение Ц-
16/01.10.2014г., които са по-високи от преференциалната цена на тези ВЕЦ. 
 Предвид, че цените на обществен доставчик са били по-високи от 
преференциалната цена на ВЕЦ, спазвайки законовите разпоредби на чл.31, ал.5, т.2 от 
ЗЕВИ и решения  Ц-12/30.06.2014г. и Ц-16/01.10.2014г. на ДКЕВР, „ЧЕЗ Електро 
България“ АД, респективно „НЕК” ЕАД, е заплатило на производители на ел.енергия от 
ВЕЦ в повече разликата между определената преференциална цена на тези централи и 
определените цени от ДКЕВР за произведената ел.енергия над утвърдените работни 
часове на електроцентралите в размер на 1 448 450,44 лв. без ДДС(1 738 140,53 лв.с ДДС). 
 На база издадените фактури от производителите се извърши проверка на 
спазването на чл. 94. (Отм. - ДВ, бр, 55 от 2007 г., в сила от 01.07.2007 г.; нов, бр. 59 от 
2013 г., в сила от 05.07.2013 г.) от Закона за енергетиката, съгласно който  крайният 
снабдител – „ЧЕЗ Електро България“ АД следва да продава на обществения доставчик 
– „Национална електрическа компания“ ЕАД  количествата електрическа енергия, 
която е закупило по чл. 162 и по чл. 31 от Закона за енергията от възобновяеми 
източници по цената, по която са я закупили.  
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 С промяната на Закона за енергетиката (бр. 56 от 2015 г., в сила от 24.07.2015 г.)  
чл.94 е допълнен с текста:“ Крайните снабдители удостоверяват с протокол от 
измерванията и фактура количествата електрическа енергия, закупена от всеки 
производител.  
 Установи се, че към издадените от „ЧЕЗ Електро България“ АД на „НЕК” ЕАД 
фактури са приложени месечни справки за закупените количества енергия, в които е 
налична информация за производителите, преференциалните цени, цените на 
обществения доставчик и вида на енергийния източник. В същата справка е посочена 
закупената електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство, по 
видове производители и преференциални цени. 
 При спазване на изискванията на чл.94 от ЗЕ за периода от 01.07.2014г. до 
31.07.2015г. “ЧЕЗ Електро България“ АД е издало на „НЕК” ЕАД 15 броя фактури за 
закупените количества електрическа енергия от производители по преференциални 
цени и по цени на обществен доставчик на обща стойност 273 561 367,85 лв. без 
ДДС(328 273 641,44 лв. с ДДС), които суми съответстват на издадените фактури от 
производителите на ел.енергия. 
 От извършената проверка и анализ за последния приключил регулаторен период 
на разчетните взаимоотношения между крайния снабдител и енергийните предприятия 
по сключените договори за изкупуване на електрическа енергия по преференциални 
цени и проверка на издадените фактури от крайния снабдител към Обществения 
доставчик и съпоставка на количествата и стойностите на закупената енергия от 
производителите по преференциални цени с фактурираните на Обществения доставчик 
не се установиха различия. 
 „ЧЕЗ Електро България“ АД своевременно е извършвало плащанията за 
закупената електрическа енергия от производителите, така както е заложено във 
договорите, спазвайки чл.94 от Закона за енергетиката и двустранно подписаните писма 
и протоколи между двете страни. 
 „ЧЕЗ Електро България“ АД е продавало на обществения доставчик – 
„Национална електрическа компания“ ЕАД количествата електрическа енергия, която 
е закупило по чл. 162 и по чл. 31 от Закона за енергията от възобновяеми източници 
спазвайки чл. 94 от ЗЕ. 

 
 

 
 2. Проверка на договорените преференциални цени и изплатената електрическа 
енергия по сключените договори с производители, за които инвестицията за 
изграждането на енергийния обект за производство на електрическа енергия от 
възобновяеми източници се подпомага със средства от национална или европейска 
схема за подпомагане, относно съответствието им с решенията на ДКЕВР/КЕВР. 
 В чл. 31 от ЗЕВИ /Обн., ДВ, бр. 35 от 03.05.2011 г., в сила от 03.05.2011 г./ от ал. 1 до 
ал. 6 е регламентиран реда по който обществения доставчик, съответно крайните снабдители 
изкупуват електрическата енергия от възобновяеми източници, срока на договорите за 
изкупуване и произведеното количеството електрическа енергия от възобновяеми източници, 
което се изкупува по преференциални цени. 
 В чл. 31, ал. 7 е определено, че разпоредбите на 31, ал. 1 - 6 не се прилагат, за следните 
енергийни обекти:  
 - за енергийни обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми 
източници по чл. 25 и чл. 26, ал. 2 /чл. 31, ал. 7, т. 1./;  
 - когато инвестицията за изграждането на енергийния обект за производство на 
електрическа енергия от възобновяеми източници се подпомага със средства от 
национална или европейска схема за подпомагане /:чл. 31, ал. 7, т. 2./. 
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 Съгласно разпоредбата на чл. 31, ал. 8, в случаите по ал. 7, т. 2 електрическата енергия 
се изкупува от обществения доставчик или съответния краен снабдител по цена, определена 
от ДКЕВР, при условията и по реда на съответната наредба по чл. 36, ал. 3 от Закона за 
енергетиката;  
 В § 11 от Допълнителните разпоредби на ЗЕВИ, разпоредбите на член 31, ал. 7, т. 2 и 
ал. 8 се прилагат за проекти, по отношение на които заявления за подпомагане 
постъпват след влизането в сила на закона – 03.05.2011 г.  
 
 С измененията на чл.31, ал.8 от ЗЕВИ в сила от 10.04.2012 г. /ДВ, бр. 29 от 2012 г., / в 
случаите, когато инвестицията за изграждането на енергийния обект за производство на 
електрическа енергия от възобновяеми източници се подпомага със средства от национална 
или европейска схема за подпомагане, електрическата енергия се изкупува от обществения 
доставчик или съответния краен снабдител по групи цени, определени от ДКЕВР, при 
условията и по реда на съответната наредба по чл. 36, ал. 3 от Закона за енергетиката, т.е. 
Наредбата за регулиране на цените на електрическата енергия /НРЦЕЕ/, /обн. ДВ., бр. 17 от 
02.03.2004 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 42 от 05.06.2012 г./, по чийто ред се определят 
методите за регулиране на цените на електрическата енергия и правилата за тяхното 
образуване или определяне и изменяне.  

В чл. 19в, ал. 1 от НРЦЕЕ /обн. ДВ., бр. 17 от 02.03.2004 г., отм. ДВ. бр.33 от 5 Април 
2013г./ и чл.23, ал.1 от Наредба № 1 от 18.03.2013 г. за регулиране на цените на 
електрическата енергия /в сила от 05.04.2013 г./ е регламентирано, че цената на 
електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, когато инвестицията за 
изграждането на енергиен обект за производство на електрическа енергия от възобновяеми 
източници се подпомага със средства от национална или европейска схема за подпомагане се 
определя, като преференциалната цена на електрическата енергия за съответната 
технология се коригира по начин, който да отразява влиянието на одобрените по 
съответната схема за подпомагане средства. 
 В чл. 19в от ал. 3 до ал. 6 /в сила от 05.06.2012 г./ на НРЦЕЕ и чл.23, от ал. 3 до ал. 6 от 
Наредба № 1 от 18.03.2013 г. за регулиране на цените на електрическата енергия е 
регламентирано също така, че липсата или наличието на заявление за подпомагане със 
средства от национална или европейска схема за подпомагане следва да се удостовери 
пред обществения доставчик или крайните снабдители с декларация с нотариално 
заверено съдържание към датата на сключване на договора за изкупуване на 
електрическа енергия от възобновяеми източници. 
 Предвид посочените по-горе разпоредби на ЗЕВИ, преференциалните цени на 
електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, когато инвестицията за 
изграждането на енергийния обект за производство на електрическа енергия от възобновяеми 
източници се подпомага със средства от национална или европейска схема за подпомагане са 
определяни, както следва: 
 - за производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници, когато 
инвестицията за изграждането на енергийния обект за производство на електрическа енергия 
от възобновяеми източници се подпомага със средства от национална или европейска схема 
за подпомагане и по отношение на които заявления за подпомагане са постъпили до 
влизането в сила на Закона за енергията от възобновяеми източници, цените са съгласно 
определените със съответните решения на ДКЕВР цени на електрическата енергия, 
произведена от възобновяеми енергийни източници и водноелектрически централи с 
инсталирана мощност до 10 МВт, които за проверявания периода са: Решение № Ц-
018/31.03. 2010 г.; Решение № Ц-010/30. 03. 2011 г.; № Ц-018 от 28.06.2012 г. и № Ц-19 от 
28.06.2013 г. 
 - за производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници, когато 
инвестицията за изграждането на енергийния обект за производство на електрическа енергия 
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от възобновяеми източници се подпомага със средства от национална или европейска схема 
за подпомагане и по отношение на които заявления за подпомагане са постъпили след 
влизането в сила на Закона за енергията от възобновяеми източници, цените са съгласно 
определените със съответните решения на ДКЕВР цени на електрическата енергия 
произведена от възобновяеми източници, при които инвестицията за изграждането на 
енергийния обект се подпомага със средства от национална или европейска схема за 
подпомагане, които за проверявания период са: Решение № Ц-36/07.11.2011 г.; Решение № 
Ц-019/28.06.2012 г.; Решение № Ц-029/29.08.2012 г.; Решение № Ц-20/28.06.2013 г. и 
Решение № Ц-14/01.07.2014 г. 
 С § 18 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и 
допълнение на Закона за енергетиката (ДВ, бр. 56 от 24.07.2015 г., в сила от 24.07.2015 г.) 
е регламентирано, че: 
 - ал. 1 - За производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници чрез 
енергийни обекти, които са изградени със средства от национална или европейска схема за 
подпомагане и по отношение на които заявления за подпомагане са постъпили до влизането 
в сила на Закона за енергията от възобновяеми източници, се прилагат цените по чл. 31, 
ал. 8 от същия закон, които последно са определени с решение на Комисията за 
енергийно и водно регулиране към датата на влизането в сила на този закон. 
 - ал. 2 - Производителите по ал. 1 в срок до 31 юли 2015 г. привеждат договорите за 
изкупуване на електрическа енергия, които са сключили с обществения доставчик или 
съответния краен снабдител, в съответствие с изискванията на ал. 1.  
 Предвид на посочената разпоредба в срок до 31 юли 2015 г. „ЧЕЗ Електро България” 
АД е следвало да приведе преференциалните цени по договорите за изкупуване на 
електрическа енергия от възобновяеми източници, когато инвестицията за изграждането на 
енергийния обект за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници се 
подпомага със средства от национална или европейска схема за подпомагане и по отношение 
на които заявления за подпомагане са постъпили до влизането в сила на Закона за енергията 
от възобновяеми източници в съответствие с определените с решение на Комисията за 
енергийно и водно регулиране към датата на влизането в сила на ЗИД на ЗЕ – 24.07.2015 г. 
 Видно от представена с писмо изх. № CE-DOC-1520-1/02.11.2015 г. справка относно, 
изплатената електрическа енергия по сключените договори с производители, за които 
инвестицията за изграждането на енергийния обект за производство на електрическа енергия 
от възобновяеми източници се подпомага със средства от национална или европейска схема 
за подпомагане към 30.09.2015 г., „ЧЕЗ Електро България” АД, е изкупувало електрическа 
енергия от 74 броя енергийни обекта по силата на сключени 72 броя договори, от които: 
 - 63 броя договори сключени с производители на електрическа енергия от 
възобновяеми източници чрез 65 енергийни обекти изградени със средства от 
национална или европейска схема за подпомагане и по отношение на които заявления 
за подпомагане са постъпили до влизането в сила на Закона за енергията от 
възобновяеми източници; 
 - 5 броя договори сключени с производители на електрическа енергия от 
възобновяеми източници чрез 5 броя енергийни обекти изградени със средства от 
национална или европейска схема за подпомагане и по отношение на които заявления 
за подпомагане са постъпили след влизането в сила на Закона за енергията от 
възобновяеми източници. 
 При проверката на договорените преференциални цени и изплатената електрическа 
енергия по сключените договори с производители, се установи: 
 
 
 2.1. Проверка на договорените преференциални цени и изплатената електрическа 
енергия по сключените договори с производители, за които инвестицията за 
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изграждането на енергийния обект за производство на електрическа енергия от 
възобновяеми източници се подпомага със средства от национална или европейска 
схема за подпомагане, относно съответствието им с решенията на ДКЕВР/КЕВР и по 
отношение на които заявления за подпомагане са постъпили до влизането в сила на 
Закона за енергията от възобновяеми източници. 
 
 2.1.1. Видно от представените от „ЧЕЗ Електро България” АД справки с писма изх. № 
CD-DOC-1520-1/02.11.2015 г. и изх. № CD-DOC-1554-1/05.11.2015 г., за периода от 
21.02.2011 г. до 30.09.2015 г., крайният снабдител е изкупувал електрическа енергия по 
силата на 63 броя договора с производители на електрическа енергия от възобновяеми 
източници чрез 65 броя енергийни обекти изградени със средства от национална или 
европейска схема за подпомагане и по отношение на които заявления за подпомагане са 
постъпили до влизането в сила на Закона за енергията от възобновяеми източници, 
сключени в периода от 20.07.2010 г. до 25.08.2014 г.. 
 При проверката на договорените преференциални цени и изплатената електрическа 
енергия по сключените договори се установи, че за периода от сключване на договорите до 
31.07.2015 г. „ЧЕЗ Електро България” АД е изкупувало електрическата енергия по 
преференциалната цена определена с решение на ДКЕВР/КЕВР действала към: 
 - до 03.05.2011 г. (влизане в сила на ЗЕВИ) - датата на сключване на договора за 
изкупуване, като същата се променя ежегодно, в съответствие с ценовите решения на 
ДКЕВР. 
 - от 03.05.2011 г. до 10.04.2012 г. – датата на съставяне на констативен акт за 
завършване изграждането на енергийния обект съгласно чл. 176, ал. 1 от Закона за 
устройство на територията /ЗЕВИ - Обн., ДВ, бр. 35 от 03.05.2011 г., в сила от 
03.05.2011 г./; 
 - след 10.04.2012 г. – датата на въвеждане в експлоатация по смисъла на Закона за 
устройство на територията на енергийния обект за производство на електрическа 
енергия, а за обектите по чл. 24, т. 1 - към датата на заявлението за извършено 
монтиране на инсталация за производство на електрическа енергия, подадено до 
разпределителното предприятие по реда на наредбата по чл. 116, ал. 7 от Закона за 
енергетиката  (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2012 г., в сила от 10.04.2012 г.). 
 Във връзка с изпълнението на § 18, ал. 1и ал. 2 от ПЗР към ЗИД ЗЕ през м. 08.2015 г. от 
„ЧЕЗ Електро България” АД са изпратени писма до фирмите, от които дружеството изкупува 
електрическа енергия по преференциални цени и чийто енергийни обекти са изградени със 
средства от национална или европейска схема за подпомагане и по отношение, на които 
заявления за подпомагане са постъпили до влизането в сила на Закона за енергията от 
възобновяеми източници. 
 В писмата е записано, че съгласно последните изменения в ЗЕ, публикувани в ДВ бр. 
56 от 24.07.2015 г., за производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници 
чрез енергийни обекти, които са изградени със средства от национална или европейска схема 
за подпомагане, подали заявления за подпомагане до влизането в сила на ЗЕВИ, се прилагат 
цените, определени в решение на КЕВР към датата на влизането в сила на закона, а именно – 
24.07.2015 г.  
 Съгласно писмата от „ЧЕЗ Електро България” АД са изготвени и изпратени на 
фирмите Допълнителни споразумения в 2 екземпляра към договора за изкупуване, в които са 
отразени изискванията на действащото законодателство. Посочено е, че съгласно 
разпоредбите на ЗЕ новата приложима преференциална цена за изкупуване на произведената 
електрическа енергия е определена в решение на ДКЕВР № Ц-14/01.07.2014 г. и въз основа на 
процентното безвъзмездно финансиране, съгласно представения в „ЧЕЗ Електро България” 
АД договор със съответната финансираща институция. 
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 С писмата е изискано след подписване на споразуменията, същите да бъдат върнати за 
подписването им и от страна на „ЧЕЗ Електро България” АД, след което на дружествата ще 
бъдат предоставени екземпляри от окончателно оформените допълнителни споразумения. 
 Към датата на извършване на проверката сключените договори за изкупуване на 
електрическа енергия от производители на електрическа енергия чрез енергийни обекти, 
които са изградени със средства от национална или европейска схема за подпомагане, подали 
заявления за подпомагане до влизането в сила на ЗЕВИ не са приведени в съответствие с 
изискванията на § 18, ал. 1 и ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗЕ. Това обстоятелството е 
породено от факта, че производителите не са подписали и върнали изпратените им 
допълнителни споразумения съдържащи новата приложима преференциална цена за 
изкупуване на произведената електрическа енергия. 
 В писма до „ЧЕЗ Електро България” АД част от дружествата са изразили несъгласие с 
прилагането на § 18 от ПЗР към ЗИД на ЗЕ, като са изложили твърдения за противоречия на 
текстовете от нормативния акт на националното законодателство с общностното право. 
  Въпреки, че не са подписали допълнителните споразумения, за периода от 01.08.2015 
г. до 30.09.2015 г., част от фирмите са издали следващите се фактури за произведената 
електрическа енергия, която е заплатена от „ЧЕЗ Електро България” АД по новата приложима 
преференциална цена. 
 При проверката на договорените преференциални цени и изплатената електрическа 
енергия от „ЧЕЗ Електро България“ АД по сключените договори се констатира следното: 
 2.1.1.1. Договор №138/09.08.2011 г. - „Ризева 2008” ЕООД  
 В представеното досие на дружеството са налични документи, при проверката на които 
се установи: 
 От Разплащателна агенция към ДФ „Земеделие” на „Ризева 2008” ЕООД е издадена 
Квитанция с идентификационен номер 10/311/00123 от 15.06.2010 г. за прием на Заявление за 
подпомагане по мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” от Програмата за 
развитие на селските райони за периода 2007г.-2013 г. 
 На 11.03.2011 г. между ДФ „Земеделие” /Фондът/ и „Ризева 2008” ЕООД /Ползвател/ е 
сключен договор №10/311/00123/11.03.2011 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ, представляваща 80% от одобрените и реално извършени от Ползвателя, разходи, 
свързани с осъществяването на проекта.  
 Съгласно договора първоначално одобрената безвъзмездна финансова помощ е в 
размер на 358 809,60 лв. 
 В досието на дружеството не е приложена декларация за наличието на получено 
подпомагане по национална или европейска схема.  
 На 28.05.2011 г. е подписан Констативен акт - /Образец 15/ за установяване годността 
за приемане на строеж Фотоволтаична Електроцентрала „ФВЕЦ-Блато”, с инсталирана 
мощност 69,8 кWр.  
 Разрешението за ползване на строеж Фотоволтаична Електроцентрала „ФВЕЦ-Блато”, 
с инсталирана мощност 69,8 кWр. е издадено на  25.06.2011 г. от началника на РДНСК 
Югозападен район.  
 На 09.08.2011 г. между „ЧЕЗ Електро България” АД и „Ризева 2008” ЕООД е сключен 
договор № 138/09.08.2011 г. за изкупуване на електрическа енергия произведена от ФтЕЦ 
„Блато” с инсталирана мощност 69,8 кWр. Определената преференциална цена по договора е 
в размер на 699.11 лв./ МВтч. Срокът на договора е до 25.07.2031 г. 
 Считано от 01.04.2011 г. с Решение № Ц-10 от 30.03.2011 година, Държавната комисия 
за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) е определила преференциална цена за продажба на 
електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници. За  електрически централи с 
фотоволтаични модули над 5 kВт p, където попада „ФВЕЦ-Блато”, определената с решението 
цена е 699.11 лв./ МВтч.  
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 Заявлението за подпомагане по мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски 
дейности” на „Ризева 2008” ЕООД  е подадено на 15.06.2010 г., т.е. преди влизането в сила на 
Закона за енергията от възобновяеми източници и разпоредбите на чл.31, ал.7, т.2 и ал.8,  
съгласно §11 от ДР от същия закон са неприложими.  
 Договорената цена в размер на 699.11 лв./ МВтч. е съгласно определената от ДКЕВР 
преференциална цена, действаща към датата на съставения констативен акт за завършване 
изграждането на енергийния обект - 28.05.2011 г.  
 С писмо изх. № 1234/21.08.2015 г. „ЧЕЗ Електро България” АД е уведомило  „Ризева 
2008” ЕООД, че съгласно последните изменения в ЗЕ публикувани в ДВ бр. 56 от 24.07.2015 
г., новата приложима преференциална цена за изкупуване на произведената електрическа 
енергия е определена в Решение № Ц - 14 от 01.07.2014г. на ДКЕВР. 
 С писмото до „Ризева 2008” ЕООД е изпратено Допълнително споразумение, към 
договора за изкупуване за привеждане на договорената преференциална цена за изкупуване 
на произведената електрическа енергия от „ФВЕЦ-Блато” в съответствие с изискванията на § 
18, ал. 1 и ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и 
допълнение на Закона за енергетиката (ДВ, бр. 56 от 24.07.2015 г., в сила от 24.07.2015 г.). 
 С писмо вх. № СЕ-DOC-1234-1/04.09.2015 г. в „ЧЕЗ Електро България” АД, „Ризева 
2008” ЕООД е изразило несъгласие с § 18 от Преходните и заключителни разпоредби към 
ЗИД ЗЕ и не е върнато подписано допълнителното споразумение към договора. 
 Видно от представената от „ЧЕЗ Електро България” АД Справка с изх.№CD-DOC-
1554-1/05.11.2015 г., новата преференциална цена от 01.08.2015г., по която „ЧЕЗ Електро 
България” АД ще изкупува електрическа енергия произведена от Фотоволтаична 
Електроцентрала „ФВЕЦ-Блато” е в размер на 100,41 лв./ МВтч. Дружеството е получило 
безвъзмездна финансова помощ, представляваща 80% от одобрените и реално извършени 
разходи за изграждане на ФтЕЦ „Блато”. 
 При извършената проверка се установи, че преференциална цена за изкупуване на 
електрическа енергия от „ФВЕЦ-Блато” е съгласно определената цена в размер на 100,41 лв./ 
МВтч. по т. 14 от Решение № Ц - 14/01.07.2014 г. на ДКЕВР за ФЕЦ с инсталирана мощност 
над 30 кВтp до 200 кВтp, с процент на безвъзмездно финансиране над 70% до 80%, където 
попада „ФВЕЦ-Блато”.  
 Видно от гореизложеното „ЧЕЗ Електро България” АД е коригирало цената по 
договора в съответствие с разпоредбата на § 18, ал. 1 и ал. 2 от Преходните и заключителни 
разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ДВ, бр. 56 от 
24.07.2015 г., в сила от 24.07.2015 г.).  
 При проверката на договорените преференциални цени и изплатената от „ЧЕЗ Електро 
България” АД електрическа енергия по сключения договор с „Ризева 2008” ЕООД се 
установи, че: 
 - за периода от 30.09.2011 г. до 31.07.2015 г. е произведена и фактурирана от 
дружеството електрическа енергия в общ размер на 389 116 кВтч., като са начислени и 
изплатени средства в общ размер на 267 152,26 лева, без ДДС по определена в договора 
преференциална цена в размер на 699,11 лв. за МВч.  
 Съгласно чл.31, ал.5, т.2 от ЗЕВИ, количеството надвишаващо утвърдените работни 
часове на електроцентралата е фактурирано по определените от ДКЕВР цени съгласно 
Решение Ц-16/01.10.2014 г. - 125,32 лв./МВтч., по които обществения доставчик продава 
електрическа енергия и са по-ниски от преференциалната цена. Предвид на това, средната 
цена на произведената и закупена ел.енергия е в размер на 686,56 лв./мВтч.  
 - за периода от 01.08.2015 г. до 30.09.2015 г. е произведена и фактурирана от 
дружеството електрическа енергия в общ размер на 21 103 кВтч., като са начислени и 
изплатени средства в общ размер на 2 118,97 лева без ДДС по определената с Решение № Ц - 
14/01.07.2014 г. преференциална цена в размер на 100,41 лв. за МВч.  
 2.1.1.2. Договор №241/21.06.2012 г. - СД „Петров и Сие – Рус Марини“ 
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 В представеното досие на дружеството са налични документи, при проверката на които 
се установи: 
 От Разплащателна агенция към ДФ „Земеделие” на СД „Петрови Сие – Рус Марини“ е 
издадена Квитанция с идентификационен номер 15/311/00283 от 11.08.2010 г. за прием на 
Заявление за подпомагане по мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” от 
Програмата за развитие на селските райони за периода 2007г.-2013 г. 
 На 07.04.2011 г. между ДФ „Земеделие” /Фондът/ и СД „Петрови Сие – Рус Марини“ 
/Ползвател/ е сключен договор №15/311/00283/07.04.2011 г. за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ, представляваща 80 % от одобрените и реално извършени от Ползвателя, 
разходи, свързани с осъществяването на проекта.  
 Съгласно договора първоначално одобрената безвъзмездна финансова помощ е в 
размер на 75 056,00 лв. 
 В досието на обекта е приложена Декларация от 21.06.2012 г., подписана от  Руси 
Петров, в която същия е декларирал: 
 - в т. 1, че при изграждането на ФтЕЦ „Рус Марини 1” са използвани средства по мярка 
311 от ДФ“Земеделие“, заявлението за което е с идентификационен номер 
15/311/00283/11.08.2010 г., договор № 15/311/00283/07.04.2011 г.; 
 - в т. 2, е посочено, че считано от 21.06.2012 г. преференциалната цена за продажба на 
произведената електрическа енергия от централата, в съответствие с ценовото решение на 
ДКЕВР е в размер на 605,23 лв./Мвч.  
 В досието на обекта е приложена Декларация от 21.06.2012 г., подписана от Руси 
Петров, в която същия е декларирал: 
 - в т. 1, че при изграждането на ФтЕЦ „Рус Марини 2” са използвани средства по мярка 
311 от ДФ“Земеделие“, заявлението за което е с идентификационен номер 
15/311/00283/11.08.2010 г., договор № 15/311/00283/07.04.2011 г.; 
 - в т. 2, е посочено, че считано от 21.06.2012 г. преференциалната цена за продажба на 
произведената електрическа енергия от централата, в съответствие с ценовото решение на 
ДКЕВР е в размер на 605,23 лв./Мвч.  
 При проверката на договорените преференциални цени и изплатената електрическа 
енергия по сключения договор се установи, че за периода от сключване на договора до 
31.07.2015 г., „ЧЕЗ Електро България” АД е изкупувало електрическата енергия по 
преференциалната цена, определена с решение на ДКЕВР/КЕВР, приложима към датата на 
заявлението за извършено монтиране на инсталация за производство на електрическа енергия, 
подадено до разпределителното предприятие по реда на наредбата по чл. 116, ал. 7 от Закона 
за енергетиката (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2012 г., в сила от 10.04.2012 г.). 
 На 21.06.2012 г. между „ЧЕЗ Електро България” АД и СД „Петрови Сие – Рус Марини“ 
е сключен договор № 241/21.06.2012 г. за изкупуване на електрическа енергия произведена от 
ФтЕЦ „Рус-Марини 1” с инсталирана мощност 4,9 кW и ФтЕЦ „Рус-Марини 2” с инсталирана 
мощност 10 кW. Определената преференциална цена по договора е в размер на 605.23 лв./ 
МВтч. Срокът на договора е до 21.06.2032 г. 
 Считано от 01.07.2012 г. с Решение № Ц-18 от 28.06.2012 година, Държавната комисия 
за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) е определила преференциална цена за продажба на 
електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници. За електрически централи с 
фотоволтаични модули монтирани на покриви и фасади над 5 kВт p, където попадат „ФВЕЦ- 
Рус Марини - 1” и „ФВЕЦ- Рус Марини - 2”, определената с решението цена е 605.23 лв./ 
МВтч.  
 Заявленията за подпомагане по мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски 
дейности” на СД „Петрови Сие – Рус Марини“ са подадени, както следва: за ФтЕЦ „Рус 
Марини 1“ е подадено на 11.08.2010 г.;  за ФтЕЦ „Рус Марини 2“ е подадено на 11.08.2010 г., 
т.е. преди влизането в сила на Закона за енергията от възобновяеми източници и разпоредбите 
на чл.31, ал.7, т.2 и ал.8,  съгласно §11 от ДР от същия закон са неприложими.  
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 Договорената цена в размер на 605.23 лв./ МВтч. е съгласно определената от ДКЕВР 
преференциална цена, действаща към датата на заявлението за извършено монтиране на 
инсталация за производство на електрическа енергия, подадено до разпределителното 
предприятие по реда на наредбата по чл. 116, ал. 7 от Закона за енергетиката  (Изм. - ДВ, бр. 
29 от 2012 г., в сила от 10.04.2012 г.) – заявление №1200726488/25.06.2012 г. за ФтЕЦ „Рус 
Марини 1“ и заявление №1200726426/25.06.2012 г. за ФтЕЦ „Рус Марини 2“. 
 С писмо изх. № 1225/21.08.2015 г., „ЧЕЗ Електро България” АД е уведомило СД 
„Петрови Сие – Рус Марини“, че съгласно последните изменения в ЗЕ публикувани ДВ бр. 56 
от 24.07.2015 г., новата приложима преференциална цена за изкупуване на произведената 
електрическа енергия е определена в Решение № Ц - 14 от 01.07.2014г. на ДКЕВР. 
 С писмото до СД „Петрови Сие-Рус Марини“ е изпратено Допълнително 
споразумение, към договора за изкупуване за привеждане на договорената преференциална 
цена за изкупуване на произведената електрическа енергия от ФтЕЦ „Рус Марини 1“  и ФтЕЦ 
„Рус Марини 2“ в съответствие с изискванията на § 18, ал. 1 и ал. 2 от Преходните и 
заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката 
(ДВ, бр. 56 от 24.07.2015 г., в сила от 24.07.2015 г.). 
 Видно от представената от „ЧЕЗ Електро България” АД справка с изх. №CD-DOC-
1554-1/05.11.2015 г., новата преференциална цена от 01.08.2015г., по която „ЧЕЗ Електро 
България” АД ще изкупува електрическа енергия, произведена от Фотоволтаична 
електроцентрала „ФВЕЦ-Рус Марини 1“ е в размер на 147,43 лв./ МВтч., а за „ФЕЦ-„Рус 
Марини 2“ е в размер на 141,96 лв./ МВтч. Дружеството е получило безвъзмездна финансова 
помощ, представляваща 80 % от одобрените и реално извършени разходи за изграждане на 
ФтЕЦ „Рус Марини 1” и ФтЕЦ „Рус Марини 2”. 
 При извършената проверка се установи, че преференциалната цена за изкупуване на 
електрическа енергия от „ФЕЦ-Рус Марини 1“ е съгласно определената цена в размер на 
147,43 лв./МВтч. по т. 10 от Решение № Ц - 14/01.07.2014 г. на ДКЕВР за ФЕЦ с инсталирана 
мощност до 5 кВтp, монтирани на покриви и фасади, с процент на безвъзмездно финансиране  
над 70% до 80%,  където попада „ФВЕЦ-Рус Марини 1“. Преференциална цена за изкупуване 
на електрическа енергия от „ФВЕЦ-Рус Марини 2“, посочена в допълнителното споразумение 
е съгласно определената цена в размер на 141,96 лв./МВтч. по т. 11 от Решение № Ц - 
14/01.07.2014 г. на ДКЕВР за ФЕЦ с инсталирана мощност над 5 кВтp до 30 кВтp, монтирани 
на покриви и фасади, с процент на безвъзмездно финансиране  над 70% до 80%,  където 
попада „ФВЕЦ-Рус Марини 2“. 
 Видно от гореизложеното, „ЧЕЗ Електро България” АД е коригирало цената по 
договора в съответствие с разпоредбата на § 18, ал. 1 и ал. 2 от Преходните и заключителни 
разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ДВ, бр.56 от 
24.07.2015 г., в сила от 24.07.2015 г.).  
 При проверката на договорените преференциални цени и изплатената електрическа 
енергия от „ЧЕЗ Електро България” АД по сключения договор със СД „Петрови Сие – Рус 
Марини“ се установи, че: 
 За „ФВЕЦ-Рус Марини 1“: 
 - за периода от 30.06.2012 г. до 31.07.2015 г. е произведена и фактурирана от 
дружеството електрическа енергия в общ размер на 19 705 кВтч., като са начислени и 
изплатени средства в общ размер на 11 926,04 лева, без ДДС по определена в договора 
преференциална цена в размер на 605,23 лв. за МВч.  
 - за периода от 01.08.2015 г. до 30.09.2015 г. е произведена и фактурирана от 
дружеството електрическа енергия в общ размер на 1 299,75 кВтч., като са начислени и 
изплатени средства в общ размер на 191,62 лева без ДДС по определената с Решение № Ц - 
14/01.07.2014 г. преференциална цена в размер на 147,43 лв. за МВч.  
 За „ФВЕЦ-Рус Марини 2“: 
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 - за периода от 30.06.2012 г. до 31.07.2015 г. е произведена и фактурирана от 
дружеството електрическа енергия в общ размер на 42 811 кВтч., като са начислени и 
изплатени средства в общ размер на 25 910,48 лева, без ДДС по определена в договора 
преференциална цена в размер на 605,23 лв. за МВч.  
 - за периода от 01.08.2015 г. до 30.09.2015 г. е произведена и фактурирана от 
дружеството електрическа енергия в общ размер на 2 741 кВтч., като са начислени и 
изплатени средства в общ размер на 389,11 лева без ДДС по определената с Решение № Ц - 
14/01.07.2014 г. преференциална цена в размер на 141,96 лв. за МВч.  
 2.1.1.3. Договор №127/21.02.2011 г. - “Солар Инженеринг проект“ ЕООД 
 В представеното досие на дружеството са налични документи, при проверката на които 
се установи: 
 От Разплащателна агенция към ДФ „Земеделие” на „Солар Инженеринг проект“ ЕООД 
е издадена Квитанция с идентификационен номер 15/312/01703 от 29.07.2010 г. за прием на 
Заявление за подпомагане по мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на 
микропредприятия” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007г.-2013 г. 
 На 23.01.2012 г. между ДФ „Земеделие” /Фондът/ и „Солар Инженеринг проект“ ЕООД 
/Ползвател/ е сключен договор №15/312/01703/23.01.2012 г. за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ, представляваща 80 % от одобрените и реално извършени от Ползвателя, 
разходи, свързани с осъществяването на проекта.  
 Съгласно договора първоначално одобрената безвъзмездна финансова помощ е в 
размер на 334 425,60 лв. 
 В досието на дружеството не е приложена декларация за наличието на получено 
подпомагане по национална или европейска схема.  
 Разрешението за ползване на строеж фотоволтаична електроцентрала „ФВЕЦ-Обнова” 
с инсталирана мощност 96 кWр е издадено на 25.06.2011 г. от началника на РДНСК 
Северозападен район.  
 На 21.02.2011 г. между „ЧЕЗ Електро България” АД и „Солар Инженеринг проект“ 
ЕООД е сключен договор №127/21.02.2011 г. за изкупуване на електрическа енергия 
произведена от ФтЕЦ „Обнова” с инсталирана мощност 96 кW. Определената 
преференциална цена по договора е в съответствие с действащото законодателство. Срокът на 
договора е до 21.02.2036 г. 
 Считано от 01.04.2011 г. с Решение № Ц-10 от 30.03.2011 година, Държавната комисия 
за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) е определила преференциална цена за продажба на 
електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници. За електрически централи с 
фотоволтаични модули над 5 kВт p, където попада „ФВЕЦ-Обнова”, определената с 
решението цена е 699.11 лв./ МВтч.  
 Заявлението за подпомагане по мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на 
микропредприятия” на „Солар Инженеринг проект“ ЕООД е подадено на 29.07.2010 г., т.е. 
преди влизането в сила на Закона за енергията от възобновяеми източници и разпоредбите на 
чл.31, ал.7, т.2 и ал.8,  съгласно §11 от ДР от същия закон са неприложими.  
 Договорената цена в размер на 699.11 лв./ МВтч. е съгласно определената от ДКЕВР 
преференциална цена, действаща към датата на съставения констативен акт за завършване 
изграждането на енергийния обект - 28.05.2011 г. 
 С писмо, изх. №1236/21.08.2015 г. „ЧЕЗ Електро България” АД е уведомило „Солар 
Инженеринг проект“ ЕООД, че съгласно последните изменения в ЗЕ публикувани ДВ бр. 56 
от 24.07.2015 г., новата приложима преференциална цена за изкупуване на произведената 
електрическа енергия е определена в Решение № Ц - 14 от 01.07.2014г. на ДКЕВР. 
 С писмото до „Солар Инженеринг проект“ ЕООД е изпратено Допълнително 
споразумение, към договора за изкупуване за привеждане на договорената преференциална 
цена за изкупуване на произведената електрическа енергия от „ФВЕЦ-Обнова” в 
съответствие с изискванията на § 18, ал. 1 и ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби 
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към Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ДВ, бр. 56 от 24.07.2015 г., 
в сила от 24.07.2015 г.). 
 С писмо вх. № СЕ-DOC-1236-1/02.09.2015 г. в „ЧЕЗ Електро България” АД, „Солар 
Инженеринг проект“ ЕООД е изразило несъгласие с § 18 от Преходните и заключителни 
разпоредби към ЗИД ЗЕ като не е подписано и е върнато допълнителното споразумение към 
договора. 
 Видно от представената от „ЧЕЗ Електро България” АД справка с изх. №CD-DOC-
1554-1/05.11.2015 г., новата преференциална цена от 01.08.2015г., по която „ЧЕЗ Електро 
България” АД ще изкупува електрическа енергия произведена от Фотоволтаична 
Електроцентрала „ФВЕЦ-Обнова” е в размер на 100,41 лв./ МВтч. Дружеството е получило 
безвъзмездна финансова помощ, представляваща 80% от одобрените и реално извършени 
разходи за изграждане на ФВЕЦ „Обнова”. 
 При извършената проверка се установи, че преференциалната цена за изкупуване на 
електрическа енергия от „ФВЕЦ-Обнова е съгласно определената цена в размер на 100,41 лв./ 
МВтч. по т. 14 от Решение №Ц- 14/01.07.2014 г. на ДКЕВР за ФЕЦ с инсталирана мощност 
над 30 кВтp до 200 кВтp, с процент на безвъзмездно финансиране над 70% до 80%,  където 
попада „ФВЕЦ-Обнова”.  
 Видно от гореизложеното, „ЧЕЗ Електро България” АД е коригирало цената по 
договора в съответствие с разпоредбата на § 18, ал. 1 и ал. 2 от Преходните и заключителни 
разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ДВ, бр. 56 от 
24.07.2015 г., в сила от 24.07.2015 г.).  
 При проверката на договорените преференциални цени и изплатената електрическа 
енергия от „ЧЕЗ Електро България” АД по сключения договор със „Солар Инженеринг 
проект“ ЕООД се установи, че: 
 - за периода от 28.02.2011 г. до 31.07.2015 г. е произведена и фактурирана от 
дружеството електрическа енергия в общ размер на 585 676 кВтч., като са начислени и 
изплатени средства в общ размер на 409 788,88 лева, без ДДС по определена в договора 
преференциална цена в размер на 699,11 лв. за МВч.   
 - за периода от 01.08.2015 г. до 30.09.2015 г. е произведена и фактурирана от 
дружеството електрическа енергия в общ размер на 25 765 кВтч., като са начислени и 
изплатени средства в общ размер на 2 587,06 лева без ДДС по определената с Решение № Ц - 
14/01.07.2014 г. преференциална цена в размер на 100,41 лв. за МВч.  
 2.1.1.4. Договор №137/05.08.2011 г. - “Ватком“ ЕООД 
 В представеното досие на дружеството са налични документи, при проверката на които 
се установи: 
 От Разплащателна агенция към ДФ „Земеделие” на „Ватком“ ЕООД е издадена 
Квитанция с идентификационен номер 01/312/00077 от 29.01.2009 г. за прием на Заявление за 
подпомагане по мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” от 
Програмата за развитие на селските райони за периода 2007г.-2013 г. 
 На 02.03.2012 г. между ДФ „Земеделие” /Фондът/ и „Ватком“ ЕООД /Ползвател/ е 
сключен договор №01/312/00077/02.03.2012 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ, представляваща 70 % от одобрените и реално извършени от Ползвателя, разходи, 
свързани с осъществяването на проекта.  
 Съгласно договора първоначално одобрената безвъзмездна финансова помощ е в 
размер на 275 308,60 лв. 
 В досието на обекта не е приложена Декларация за ФтЕЦ „Ватком“ за наличието на 
получено подпомагане по национална или европейска схема. 
 На 24.06.2011 г. е подписан Констативен акт - /Образец 15/ за установяване годността 
за приемане на строеж Фотоволтаична електроцентрала „ФВЕЦ-Ватком” с инсталирана 
мощност 75 кWр.  
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 Разрешението за ползване на строеж Фотоволтаична електроцентрала „ФВЕЦ-Ватком” 
с инсталирана мощност 75 кWр е издадено на 13.07.2011 г. от началника на РДНСК.  
 На 05.08.2011 г. между „ЧЕЗ Електро България” АД и „Ватком“ ЕООД е сключен 
договор № 137/05.08.2011 г. за изкупуване на електрическа енергия произведена от ФтЕЦ 
„Ватком” с инсталирана мощност 75 кW. Определената преференциална цена по договора е в 
размер на 699,11 лева. Срокът на договора е до 13.07.2031 г. 
 Считано от 01.04.2011 г. с Решение № Ц-10 от 30.03.2011 година, Държавната комисия 
за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) е определила преференциална цена за продажба на 
електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници. За електрически централи с 
фотоволтаични модули над 5 kВтp, където попада „ФВЕЦ-Ватком”, определената с 
решението цена е 699.11 лв./ МВтч.  
 Заявлението за подпомагане по мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на 
микропредприятия” на „Ватком“ ЕООД е подадено на 29.01.2009 г., т.е. преди влизането в 
сила на Закона за енергията от възобновяеми източници и разпоредбите на чл.31, ал.7, т.2 и 
ал.8,  съгласно §11 от ДР от същия закон са неприложими.  
 Договорената цена в размер на 699.11 лв./ МВтч. е съгласно определената от ДКЕВР 
преференциална цена, действаща към датата на съставения констативен акт за завършване 
изграждането на енергийния обект - 24.06.2011 г. 
 С писмо изх. № 1221/21.08.2015 г., „ЧЕЗ Електро България” АД е уведомило „Ватком“ 
ЕООД, че съгласно последните изменения в ЗЕ публикувани ДВ бр. 56 от 24.07.2015 г. новата 
приложима преференциална цена за изкупуване на произведената електрическа енергия е 
определена в Решение № Ц - 14 от 01.07.2014г. на ДКЕВР. 
 С писмото до „Ватком“ ЕООД е изпратено Допълнително споразумение, към договора 
за изкупуване за привеждане на договорената преференциална цена за изкупуване на 
произведената електрическа енергия от „ФВЕЦ - Ватком” в съответствие с изискванията на § 
18, ал. 1 и ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и 
допълнение на Закона за енергетиката (ДВ, бр. 56 от 24.07.2015 г., в сила от 24.07.2015 г.). 
 С писмо, вх. №СЕ-DOC-1221-1/01.09.2015 г. до „ЧЕЗ Електро България” АД, „Ватком“ 
ЕООД е изразило несъгласие с § 18 от Преходните и заключителни разпоредби към ЗИД ЗЕ 
като не е върнато подписано допълнителното споразумение към договора. 
 Видно от представената от „ЧЕЗ Електро България” АД справка с изх. №CD-DOC-
1554-1/05.11.2015 г., новата преференциална цена от 01.08.2015г., по която „ЧЕЗ Електро 
България” АД ще изкупува електрическа енергия произведена от Фотоволтаична 
Електроцентрала „ФВЕЦ-Ватком” е в размер на 106,14 лв./ МВтч. Дружеството е получило 
безвъзмездна финансова помощ, представляваща 70 % от одобрените и реално извършени 
разходи за изграждане на ФтЕЦ „Ватком”. 
 При извършената проверка се установи, че преференциална цена за изкупуване на 
електрическа енергия от „ФВЕЦ-Ватком” е съгласно определената цена в размер на 106,14 
лв./МВтч. по т.14 от Решение № Ц - 14/01.07.2014 г. на ДКЕВР за ФЕЦ с инсталирана 
мощност над 30 кВтp до 200 кВтp, с процент на безвъзмездно финансиране над 60% до 70%, 
където попада „ФВЕЦ-Ватком”.  
 Видно от гореизложеното „ЧЕЗ Електро България” АД е коригирало цената по 
договора в съответствие с разпоредбата на § 18, ал. 1 и ал. 2 от Преходните и заключителни 
разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ДВ, бр. 56 от 
24.07.2015 г., в сила от 24.07.2015 г.).  
 При проверката на договорените преференциални цени и изплатената електрическа 
енергия от „ЧЕЗ Електро България” АД по сключения договор с „Ватком“ ЕООД се установи, 
че: 
 - за периода от 31.08.2011 г. до 31.07.2015 г. е произведена и фактурирана от 
дружеството електрическа енергия в общ размер на 478 085 кВтч., като са начислени и 
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изплатени средства в общ размер на 322 157,16 лева, без ДДС по определена в договора 
преференциална цена в размер на 699,11 лв. за МВч.  
 Съгласно чл.31, ал.5, т.2 от ЗЕВИ, количеството надвишаващо утвърдените работни 
часове на електроцентралата е фактурирано по определените от ДКЕВР цени, съгласно 
Решение Ц-12/30.06.2014 г. – 114,10 лв./МВтч. и Ц-16/01.10.2014 г. - 125,32 лв./МВтч. по 
която обществения доставчик продава електрическа енергия и са по-ниски от 
преференциалната цена. Предвид на това, средната цена на произведената и закупена 
ел.енергия е в размер на 673,85 лв./мВтч.  
 - за периода от 01.08.2015 г. до 30.09.2015 г. е произведена и фактурирана от 
дружеството електрическа енергия в общ размер на 25 765 кВтч., като са начислени и 
изплатени средства в общ размер на 2 587,06 лева без ДДС по определената с Решение № Ц - 
14/01.07.2014 г. преференциална цена в размер на 100,41 лв. за МВч.  
 2.1.1.5. Договор №348/23.08.2012 г. -“Стоекс 2008“ООД 
 В представеното досие на дружеството са налични документи, при проверката на които 
се установи: 
 От Разплащателна агенция към ДФ „Земеделие” на „Стоекс 2008“ ООД е издадена 
Квитанция с идентификационен номер 15/312/01735 от 10.08.2010 г. за прием на Заявление за 
подпомагане по мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” от 
Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 г.-2013 г. 
 На 21.12.2011 г. между ДФ „Земеделие” /Фондът/ и „Стоекс 2008“ ООД /Ползвател/ е 
сключен договор №15/312/01735/21.12.2011 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ, представляваща 80 % от одобрените и реално извършени от Ползвателя разходи, 
свързани с осъществяването на проекта.  
 Съгласно договора първоначално одобрената безвъзмездна финансова помощ е в 
размер на 140 275,20 лв. 
 В досието на обекта е приложена Декларация от 03.08.2012 г., подписана от Петьо 
Стоев, в която същия е декларирал: 
 - в т.1, че при изграждането на ФтЕЦ „Стоекс” не са използвани средства по 
национална и/или ивропейска схема за подпомагане, заявлението за които да е подадено след 
03.05.2011 г. Използвани са средства по мярка 312 от ДФ“Земеделие“, заявлението за което е 
с идентификационен номер 15/312/01735/10.08.2010 г., договор № 15/312/0735/21.12.2012 г.; 
 - в т. 2 е посочено, че считано от 23.08.2012 г. преференциалната цена за продажба на 
произведената електрическа енергия от централата, в съответствие с ценовото решение на 
ДКЕВР е в размер на 576,50 лв./Мвч.  
 На 23.08.2012 г. между „ЧЕЗ Електро България” АД и „Стоекс 2008“ ООД е сключен 
договор № 348/23.08.2012 г. за изкупуване на електрическа енергия произведена от ФтЕЦ 
„Стоекс” с инсталирана мощност 24 кW. Определената преференциална цена по договора е в 
размер на 576,50 лева. Срокът на договора е до 23.08.2032 г. 
 Считано от 01.07.2011 г. с Решение № Ц-18 от 20.06.2011 година, Държавната комисия 
за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) е определила преференциална цена за продажба на 
електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници. За електрически централи с 
фотоволтаични модули до 30 kВтp, където попада „ФВЕЦ-Стоекс”, определената с решението 
цена е 576.50 лв./ МВтч.  
 Заявлението за подпомагане по мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на 
микропредприятия” на „Стоекс 2008“ ООД за ФтЕЦ „Стоекс“ е подадено на 10.08.2010 г., т.е. 
преди влизането в сила на Закона за енергията от възобновяеми източници и разпоредбите на 
чл.31, ал.7, т.2 и ал.8,  съгласно §11 от ДР от същия закон са неприложими.    
 Договорената цена в размер на 576,50 лв./ МВтч. е съгласно определената от ДКЕВР 
преференциална цена, действаща към датата на заявлението за извършено монтиране на 
инсталация за производство на електрическа енергия, подадено до разпределителното 
предприятие по реда на наредбата по чл. 116, ал. 7 от Закона за енергетиката  (Изм. - ДВ, бр. 
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29 от 2012 г., в сила от 10.04.2012 г.) – заявление №1200724322/22.06.2012 г. за ФтЕЦ 
„Стоекс“.  
 С писмо изх. № 1269/24.08.2015 г. „ЧЕЗ Електро България” АД е уведомило „Стоекс 
2008“ ООД, че съгласно последните изменения в ЗЕ, публикувани в ДВ, бр.56 от 24.07.2015 г. 
новата приложима преференциална цена за изкупуване на произведената електрическа 
енергия е определена в Решение № Ц - 14 от 01.07.2014г. на ДКЕВР. 
 С писмото до „Стоекс 2008“ ООД е изпратено Допълнително споразумение към 
договора за изкупуване, за привеждане на договорената преференциална цена за изкупуване 
на произведената електрическа енергия от ФтЕЦ „Стоекс“ в съответствие с изискванията на § 
18, ал. 1 и ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и 
допълнение на Закона за енергетиката (ДВ, бр. 56 от 24.07.2015 г., в сила от 24.07.2015 г.). 
 С писмо, вх. № СЕ-DOC-1269-1/02.09.2015 г. до „ЧЕЗ Електро България” АД, „Стоекс 
2008“ ООД е изразило несъгласие с § 18 от Преходните и заключителни разпоредби към ЗИД 
ЗЕ и не е върнато подписано допълнителното споразумение към договора. 
 Видно от представената от „ЧЕЗ Електро България” АД справка с изх.№CD-DOC-
1554-1/05.11.2015 г., новата преференциална цена от 01.08.2015г., по която „ЧЕЗ Електро 
България” АД ще изкупува електрическа енергия произведена от Фотоволтаична 
Електроцентрала „ФВЕЦ- Стоекс“ е в размер на 106,86 лв./ МВтч. Дружеството е получило 
безвъзмездна финансова помощ, представляваща 80 % от одобрените и реално извършени 
разходи за изграждане на ФтЕЦ „Стоекс“. 
 Съгласно предоставена с писмо вх.№26-Д-25/19.11.2015 г. информация от ДФ 
„Земеделие“ на АДФИ, одобрените за финансиране разходи на „Стоекс 2008“ ООД са в 
размер на 149 138 лв., а одобрената субсидия е в размер на 119 310,40 лв., или безвъзмездната 
финансова помощ представлява 80% от одобрените и реално извършени разходи за 
изграждане на енергийния обект. 
 При извършената проверка се установи, че преференциална цена за изкупуване на 
електрическа енергия от „ФВЕЦ-Стоекс“ е съгласно определената цена в размер на 106,86 
лв./МВтч. по т.13 от Решение № Ц - 14/01.07.2014 г. на ДКЕВР за ФЕЦ с инсталирана 
мощност до 30 кВтp, с процент на безвъзмездно финансиране над 70% до 80%,  където попада 
„ФВЕЦ-Стоекс“.  
 Видно от гореизложеното „ЧЕЗ Електро България” АД е коригирало цената по 
договора в съответствие с разпоредбата на § 18, ал. 1 и ал. 2 от Преходните и заключителни 
разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ДВ, бр.56 от 
24.07.2015 г., в сила от 24.07.2015 г.).  
 При проверката на договорените преференциални цени и изплатената електрическа 
енергия от „ЧЕЗ Електро България” АД по сключения договор със „Стоекс 2008“ ООД се 
установи, че: 
 - за периода от 31.08.2011 г. до 31.07.2015 г. е произведена и фактурирана от 
дружеството електрическа енергия в общ размер на 101 030 кВтч., като са начислени и 
изплатени средства в общ размер на 57 167,27 лева, без ДДС по определена в договора 
преференциална цена в размер на 576,50 лв. за МВч.   
 Съгласно чл.31, ал.5, т.2 от ЗЕВИ, количеството надвишаващо утвърдените работни 
часове на електроцентралата е фактурирано по определените от ДКЕВР цени съгласно 
Решение Ц-12/30.06.2014 г. – 114,10 лв./МВтч. и Ц-16/01.10.2014 г. - 125,32 лв./МВтч., по 
която обществения доставчик продава електрическа енергия и са по-ниски от 
преференциалната цена. Предвид на това, средната цена на произведената и закупена 
ел.енергия е в размер на 565,84 лв./мВтч.  
 - за периода от 01.08.2015 г. до 30.09.2015 г. е произведена и фактурирана от 
дружеството електрическа енергия в общ размер на 4 893 кВтч., като са начислени и 
изплатени средства в общ размер на 522,87 лева без ДДС по определената с Решение № Ц-
14/01.07.2014 г. преференциална цена в размер на 106,86 лв. за МВч.  
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 2.1.1.6. Договор №411/28.06.2013 г. - ЕТ „Бизнес иновации – Христина Димитрова“ 
 В представеното досие на дружеството са налични документи, при проверката на които 
се установи: 
 От Разплащателна агенция към ДФ „Земеделие” на ЕТ „Бизнес иновации – Христина 
Димитрова“ е издадена Квитанция с идентификационен номер 11/311/00332 от 30.08.2010 г. 
за прием на Заявление за подпомагане по мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски 
дейности” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 г.-2013 г. 
 На 12.07.2011 г. между ДФ „Земеделие” /Фондът/ и ЕТ „Бизнес иновации – Христина 
Димитрова“ /Ползвател/ е сключен договор №11/311/00332/12.07.2011 г. за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ, представляваща 79 % от одобрените и реално извършени от 
Ползвателя разходи, свързани с осъществяването на проекта.  
 Съгласно договора първоначално одобрената безвъзмездна финансова помощ е в 
размер на 391 166,00 лв. 
 В досието на обекта са приложени 2 броя Декларации от 28.06.2013 г. за ФтЕЦ „Торос 
1” и ФтЕЦ „Торос 2”, подписани от Христина Димитрова, в която същата е декларирала: 
 - в т.1, че при изграждането на ФтЕЦ „Торос 1” и ФтЕЦ „Торос 2” са използвани 
средства по мярка 311 от ДФ“Земеделие“, заявлението за което е с идентификационен номер 
11/311/00332/30.08.2010 г., договор № 11/311/00332/12.07.2011 г.; 
 - в т. 2 е посочено, че считано от 28.06.2013 г. преференциалната цена за продажба на 
произведената електрическа енергия от централата, в съответствие с ценовото решение на 
ДКЕВР е в размер на 289,96 лв./Мвч.  
 На 28.06.2013 г. между „ЧЕЗ Електро България” АД и ЕТ „Бизнес иновации – 
Христина Димитрова“ е сключен договор № 411/28.06.2013 г. за изкупуване на електрическа 
енергия произведена от ФтЕЦ „Торос 1” с инсталирана мощност 30 кW и ФтЕЦ „Торос 2” с 
инсталирана мощност 30 кW. Определената преференциална цена по договора е в размер на 
289.96 лв./МВтч. Срокът на договора е до 28.06.2033 г. 
 Считано от 01.09.2012 г. с Решение № Ц-28 от 29.06.2012 година, Държавната комисия 
за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) е определила преференциална цена за продажба на 
електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници. За електрически централи с 
фотоволтаични модули монтирани на покриви и фасади над 5 до 30 kВт p, където попадат 
ФтЕЦ „Торос 1” и ФтЕЦ „Торос 2”, определената с решението цена е 289.96 лв./ МВтч.  
 Заявленията за подпомагане по мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски 
дейности” на ЕТ „Бизнес иновации – Христина Димитрова“ са подадени, както следва: за 
ФтЕЦ „Торос 1” и ФтЕЦ „Торос 2” са подадени на 30.08.2010 г., т.е. преди влизането в сила 
на Закона за енергията от възобновяеми източници и разпоредбите на чл.31, ал.7, т.2 и ал.8,  
съгласно §11 от ДР от същия закон са неприложими.    
 Договорената цена в размер на 289,96 лв./ МВтч. е съгласно определената от ДКЕВР 
преференциална цена, действаща към датата на заявлението за извършено монтиране на 
инсталация за производство на електрическа енергия, подадено до разпределителното 
предприятие по реда на наредбата по чл. 116, ал. 7 от Закона за енергетиката (Изм. - ДВ, бр. 
29 от 2012 г., в сила от 10.04.2012 г.) – заявление №1201102729/23.04.2013 г. за ФтЕЦ „Торос 
1“ и заявление №1201102737/25.03.2013 г. за ФтЕЦ „Торос 2“. 
 С писмо, изх. № 1224/21.08.2015 г., „ЧЕЗ Електро България” АД е уведомило ЕТ 
„Бизнес иновации – Христина Димитрова“, че съгласно последните изменения в ЗЕ, 
публикувани в ДВ, бр.56 от 24.07.2015 г. новата приложима преференциална цена за 
изкупуване на произведената електрическа енергия е определена в Решение № Ц-14 от 
01.07.2014г. на ДКЕВР. 
 С писмото до ЕТ „Бизнес иновации – Христина Димитрова“ е изпратено Допълнително 
споразумение, към договора за изкупуване за привеждане на договорената преференциална 
цена за изкупуване на произведената електрическа енергия от ФтЕЦ „Торос 1” и ФтЕЦ 
„Торос 2” в съответствие с изискванията на § 18, ал. 1 и ал. 2 от Преходните и заключителни 
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разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ДВ, бр. 56 от 
24.07.2015 г., в сила от 24.07.2015 г.). 
 С писмо вх. №СЕ-DOC-1224-1/17.09.2015 г. до „ЧЕЗ Електро България” АД, ЕТ 
„Бизнес иновации – Христина Димитрова“ е изразил несъгласие с § 18 от Преходните и 
заключителни разпоредби към ЗИД ЗЕ и не е върнато подписано допълнителното 
споразумение към договора. 
 Видно от представената от „ЧЕЗ Електро България” АД справка с изх.№CD-DOC-
1554-1/05.11.2015 г., новата преференциална цена от 01.08.2015г., по която „ЧЕЗ Електро 
България” АД ще изкупува електрическа енергия произведена от Фотоволтаична 
електроцентрала „Торос 1” и от ФтЕЦ „Торос 2” е в размер на 141,96 лв./ МВтч. Дружеството 
е получило безвъзмездна финансова помощ, представляваща 80 % от одобрените и реално 
извършени разходи за изграждане на ФтЕЦ „Торос 1” и ФтЕЦ „Торос 2”. 
 Преференциалната цена за изкупуване на електрическа енергия от ФтЕЦ „Торос 1” и 
ФтЕЦ „Торос 2” е съгласно определената цена в размер на 141,96 лв./МВтч. по т. 11 от 
решение № Ц - 14/01.07.2014 г. на ДКЕВР за ФЕЦ с инсталирана мощност над 5 кВтp до 30 
кВтp, монтирани на покриви и фасади, с процент на безвъзмездно финансиране над 70% до 
80%, където попадат ФтЕЦ „Торос 1” и ФтЕЦ „Торос 2”. 
 Видно от гореизложеното „ЧЕЗ Електро България” АД е коригирало цената по 
договора в съответствие с разпоредбата на § 18, ал. 1 и ал. 2 от Преходните и заключителни 
разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ДВ, бр. 56 от 
24.07.2015 г., в сила от 24.07.2015 г.).  
 При проверката на договорените преференциални цени и изплатената електрическа 
енергия от „ЧЕЗ Електро България” АД по сключения договор с ЕТ „Бизнес иновации – 
Христина Димитрова“ се установи, че: 
 За ФтЕЦ „Торос 1” 
 - за периода от 31.07.2013 г. до 31.07.2015 г. е произведена и фактурирана от 
дружеството електрическа енергия в общ размер на 72 143 кВтч., като са начислени и 
изплатени средства в общ размер на 20 918,58 лева, без ДДС по определена в договора 
преференциална цена в размер на 289,96 лв. за МВч.  
 - за периода от 01.08.2015 г. до 30.09.2015 г. от дружеството не са издавани фактури за 
произведена електрическа енергия.  
 За ФтЕЦ „Торос 2” 
 - за периода от 31.07.2013 г. до 31.07.2015 г. е произведена и фактурирана от 
дружеството електрическа енергия в общ размер на 64 955 кВтч., като са начислени и 
изплатени средства в общ размер на 18 834,35 лева, без ДДС по определена в договора 
преференциална цена в размер на 289,96 лв. за МВч.  
 Считано от 01.08.2015 г. преференциалната цена, по която дружеството е следвало да 
продава произведената електрическа енергия е в размер на 141,96 лв.за МВтч. За периода от 
01.08.2015 г. до 30.09.2015 г. дружеството не е издавало фактури за произведена електрическа 
енергия. 
 2.1.1.7. Договор №136/04.08.2011 г. -“Феникс-73“ЕООД 
 В представеното досие на дружеството са налични документи, при проверката на които 
се установи: 
 На 07.10.2014 г. между ДФ „Земеделие” /Фондът/ и “Феникс-73“ЕООД /Ползвател/ е 
сключен договор №23/312/01832 от 07.10.2014 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ, представляваща 80 % от одобрените и реално извършени от Ползвателя, разходи, 
свързани с осъществяването на проект №23/312/01832/13.08.2010 г.  
 Съгласно договора първоначално одобрената безвъзмездна финансова помощ е в 
размер на 391 160,00 лв. 
 В досието на обекта не е приложена  издадена от Разплащателна агенция към ДФ 
„Земеделие” на “Феникс-73“ ЕООД квитанция за прием на заявление за подпомагане. 
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Съгласно т.1.1. от договор №23/312/01832/07.10.2014 г., проекта е с идентификационен номер 
23/312/01832 от 13.08.2010 г., т.е. заявлението за подпомагане по мярка 312 „Подкрепа за 
създаване и развитие на микропредприятия” от Програмата за развитие на селските райони за 
периода 2007 г. - 2013 г. подадено от дружеството е от същата дата. 
 В досието на обекта не е приложена Декларация за ФтЕЦ „Феникс“ за наличието на 
получено подпомагане по национална или европейска схема. 
 На 04.08.2011 г. между „ЧЕЗ Електро България” АД и “Феникс-73“ЕООД е сключен 
договор № 136/04.08.2011 г. за изкупуване на електрическа енергия произведена от ФтЕЦ 
„Феникс” с инсталирана мощност 103,68 кW. Определената преференциална цена по 
договора е в размер на 699,11 лева. Срокът на договора е до 07.07.2031 г. 
 Считано от 01.04.2011 г. с Решение № Ц-10 от 30.03.2011 година, Държавната комисия 
за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) е определила преференциална цена за продажба на 
електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници. За електрически централи с 
фотоволтаични модули над 5 kВт p, където попадат „ФВЕЦ - Феникс”, определената с 
решението цена е 699.11 лв./ МВтч.  
 Заявлението за подпомагане по мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на 
микропредприятия” на “Феникс-73“ ЕООД за ФтЕЦ “Феникс“ по проект 
№23/312/01832/13.08.2010 г. е преди влизането в сила на Закона за енергията от възобновяеми 
източници и разпоредбите на чл.31, ал.7, т.2 и ал.8,  съгласно §11 от ДР от същия закон са 
неприложими.    
 Договорената цена в размер на 699.11 лв./ МВтч. е съгласно определената от 
ДКЕВР преференциална цена, действаща към датата на съставения констативен акт за 
завършване изграждането на енергийния обект - 18.05.2011 г.  
 С уведомително писмо, вх.№СЕ-Д-1184 от 18.08.2015 г. в „ЧЕЗ Електро България” АД, 
Цветана Димитрова Ангелова – управител на  „Феникс-73”ЕООД е уведомила ЧЕЗ относно 
получена субсидия за изграждане на ФЕЦ - Феникс. В писмото е записано, че през 2011 г. 
между „Феникс -73“ ЕООД и „ЧЕЗ Електро България” АД е подписан договор за изкупуване 
на ел. енергия, като към него е приложена декларация, че дружеството не е получило 
субсидия за изграждането на ФтЕЦ. В писмото си Цветана Ангелова е заявила, че през месец 
февруари 2015 г. с влизане в сила на съдебно решение в полза на „Феникс – 73“ ЕООД, от 
ДФЗ „Разплащателна агенция“ е изплатена субсидия на дружеството. 
 С писмо изх. №1269/24.08.2015 г. „ЧЕЗ Електро България” АД е уведомило “Феникс-
73“ЕООД, че съгласно последните изменения в ЗЕ, публикувани в ДВ, бр. 56 от 24.07.2015 г. 
новата приложима преференциална цена за изкупуване на произведената електрическа 
енергия е определена в Решение № Ц - 14 от 01.07.2014г. на ДКЕВР. 
 С писмото до “Феникс-73“ЕООД е изпратено Допълнително споразумение, към 
договора за изкупуване за привеждане на договорената преференциална цена за изкупуване 
на произведената електрическа енергия от ФтЕЦ „Феникс“ в съответствие с изискванията на § 
18, ал. 1 и ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и 
допълнение на Закона за енергетиката (ДВ, бр. 56 от 24.07.2015 г., в сила от 24.07.2015 г.). 
 В представеното при проверката от „ЧЕЗ Електро България” АД досие на “Феникс-
73“ЕООД, не е върнато подписано допълнителното споразумение към договора. 
 Видно от представената от „ЧЕЗ Електро България” АД справка с изх. №CD-DOC-
1554-1/05.11.2015 г., новата преференциална цена от 01.08.2015г., по която „ЧЕЗ Електро 
България” АД ще изкупува електрическа енергия произведена от „ФВЕЦ - Феникс“ е в размер 
на 100,41 лв./ МВтч. Дружеството е получило безвъзмездна финансова помощ, 
представляваща 80 % от одобрените и реално извършени разходи за изграждане на ФтЕЦ 
„Феникс“. 
 При извършената проверка се установи, че преференциалната цена за изкупуване на 
електрическа енергия от „ФВЕЦ Феникс“, посочена в допълнителното споразумение е 
съгласно определената цена в размер на 100,41 лв./ МВтч. по т.14 от Решение №Ц - 
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14/01.07.2014 г. на ДКЕВР за ФЕЦ с инсталирана мощност над 30 до 200 кВтp, с процент на 
безвъзмездно финансиране над 70% до 80%, където попада „ФВЕЦ-Феникс“.  
 Видно от гореизложеното „ЧЕЗ Електро България” АД е коригирало цената по 
договора в съответствие с разпоредбата на § 18, ал. 1 и ал. 2 от Преходните и заключителни 
разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ДВ, бр. 56 от 
24.07.2015 г., в сила от 24.07.2015 г.).  
 При проверката на договорените преференциални цени и изплатената електрическа 
енергия от „ЧЕЗ Електро България” АД по сключения договор с „Феникс - 73“ ЕООД се 
установи, че: 
 - за периода от 31.08.2011 г. до 31.07.2015 г. е произведена и фактурирана от 
дружеството електрическа енергия в общ размер на 499 618 кВтч., като са начислени и 
изплатени средства в общ размер на 349 287,96 лева, без ДДС по определена в договора 
преференциална цена в размер на 699,11 лв. за МВч.  

- за периода от 01.08.2015 г. до 30.09.2015 г. е произведена и фактурирана от 
дружеството електрическа енергия в общ размер на 25 556 кВтч., като са начислени и 
изплатени средства в общ размер на 2 566,06 лева без ДДС по определената с Решение № Ц - 
14/01.07.2014 г. преференциална цена в размер на 100,41 лв. за МВч.  
 2.1.1.8. Договор №154/02.12.2011 г. -“Сънтина“ ЕООД 
 В представеното досие на дружеството са налични документи, при проверката на които 
се установи: 
 От Разплащателна агенция към ДФ „Земеделие” на “Сънтина“ ЕООД е издадена 
Квитанция с идентификационен номер 01/312/00218 от 20.03.2009 г. за прием на Заявление за 
подпомагане по мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” от 
Програмата за развитие на селските райони за периода 2007г.-2013 г. 
 На 29.02.2012 г. между ДФ „Земеделие” /Фондът/ и “Сънтина“ ЕООД /Ползвател/ е 
сключен договор №01/312/00218 от 29.02.2012 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ, представляваща 70 % от одобрените и реално извършени от Ползвателя, разходи, 
свързани с осъществяването на проекта.  
 Съгласно договора първоначално одобрената безвъзмездна финансова помощ е в 
размер на 278 136,60 лв. 
 В досието на обекта не е приложена Декларация за ФтЕЦ „Сънтина“ за наличието на 
получено подпомагане по национална или европейска схема. 
 На 02.12.2011 г. между „ЧЕЗ Електро България” АД и “Сънтина“ ЕООД е сключен 
договор № 154/02.12.2011 г. за изкупуване на електрическа енергия произведена от ФтЕЦ 
“Сънтина“ с инсталирана мощност 63 кW. Определената преференциална цена по договора е 
в размер на 699,11 лева. Срокът на договора е до 27.09.2031 г. 
 Считано от 01.04.2011 г. с Решение № Ц-10 от 30.03.2011 година, Държавната комисия 
за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) е определила преференциална цена за продажба на 
електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници. За електрически централи с 
фотоволтаични модули над 5 kВт p, където попада „ФВЕЦ - Сънтина”, определената с 
решението цена е 699.11 лв./ МВтч.  
 Заявлението за подпомагане по мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на 
микропредприятия” на “Сънтина“ ЕООД за ФтЕЦ “Сънтина “ е подадено на 20.03.2009 г., т.е. 
преди влизането в сила на Закона за енергията от възобновяеми източници и разпоредбите на 
чл.31, ал.7, т.2 и ал.8,  съгласно §11 от ДР от същия закон са неприложими.  
 Договорената цена в размер на 699.11 лв./ МВтч. е съгласно определената от 
ДКЕВР преференциална цена, действаща към датата на съставения констативен акт за 
завършване изграждането на енергийния обект - 10.06.2011 г. 
 С писмо изх. №1220/21.08.2015 г., „ЧЕЗ Електро България” АД е уведомило “Сънтина“ 
ЕООД, че съгласно последните изменения в ЗЕ, публикувани в ДВ, бр. 56 от 24.07.2015 г., 
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новата приложима преференциална цена за изкупуване на произведената електрическа 
енергия е определена в Решение № Ц - 14 от 01.07.2014г. на ДКЕВР. 
 С писмото до “Сънтина“ ЕООД е изпратено Допълнително споразумение към договора 
за изкупуване за привеждане на договорената преференциална цена за изкупуване на 
произведената електрическа енергия от “Сънтина“ ЕООД в съответствие с изискванията на § 
18, ал. 1 и ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и 
допълнение на Закона за енергетиката (ДВ, бр. 56 от 24.07.2015 г., в сила от 24.07.2015 г.). 
 С писмо вх.№СЕ-DOC-1220-1/07.09.2015 г. до „ЧЕЗ Електро България” АД, “Сънтина“ 
ЕООД е изразило несъгласие с § 18 от Преходните и заключителни разпоредби към ЗИД ЗЕ, 
като е приложено върнато и неподписано допълнителното споразумение към договора. 
 Видно от представената от „ЧЕЗ Електро България” АД справка с изх.№CD-DOC-
1554-1/05.11.2015 г., новата преференциална цена от 01.08.2015г., по която „ЧЕЗ Електро 
България” АД ще изкупува електрическа енергия произведена от Фотоволтаичната 
електроцентрала на “Сънтина“ ЕООД е в размер на 106,14 лв./ МВтч. Дружеството е 
получило безвъзмездна финансова помощ, представляваща 70 % от одобрените и реално 
извършени разходи за изграждане на ФтЕЦ „Сънтина“. 
 При извършената проверка се установи, че преференциална цена за изкупуване на 
електрическа енергия от „ФВЕЦ Сънтина“ е съгласно определената цена в размер на 106,14 
лв./МВтч. по т.14 от Решение №Ц - 14/01.07.2014 г. на ДКЕВР за ФЕЦ с инсталирана 
мощност над 30 до 200 кВтp, с процент на безвъзмездно финансиране над 60% до 70%, където 
попада „ФВЕЦ- Сънтина“. 
 Видно от гореизложеното „ЧЕЗ Електро България” АД е коригирало цената по 
договора в съответствие с разпоредбата на § 18, ал. 1 и ал. 2 от Преходните и заключителни 
разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ДВ, бр. 56 от 
24.07.2015 г., в сила от 24.07.2015 г.).  
 При проверката на договорените преференциални цени и изплатената електрическа 
енергия от „ЧЕЗ Електро България” АД по сключения договор със “Сънтина“ ЕООД се 
установи, че: 
 - за периода от 02.12.2011 г. до 31.07.2015 г. е произведена и фактурирана от 
дружеството електрическа енергия в общ размер на 357 621 кВтч., като са начислени и 
изплатени средства в общ размер на 244 949,87 лева, без ДДС по определена в договора 
преференциална цена в размер на 699,11 лв. за МВч.  
 Съгласно чл.31, ал.5, т.2 от ЗЕВИ, количеството надвишаващо утвърдените работни 
часове на електроцентралата е фактурирано по определените от ДКЕВР цени съгласно 
Решение Ц-16/01.10.2014 г. - 125,32 лв./МВтч., по които обществения доставчик продава 
електрическа енергия и са по-ниски от преференциалната цена. Предвид на това, средната 
цена на произведената и закупена ел.енергия е в размер на 684,94 лв./мВтч.  

- за периода от 01.08.2015 г. до 30.09.2015 г. е произведена и фактурирана от 
дружеството електрическа енергия в общ размер на 18 690 кВтч., като са начислени и 
изплатени средства в общ размер на  1 983,78 лева без ДДС по определената с Решение № Ц - 
14/01.07.2014 г. преференциална цена в размер на 106,14 лв. за МВч.  
 2.1.1.9. Договор №155/02.12.2011 г. - “ВЕИ Проджект“ АД 
 В представеното досие на дружеството са налични документи, при проверката на които 
се установи: 
 От Разплащателна агенция към ДФ „Земеделие” на “ВЕИ Проджект“ АД е издадена 
Квитанция с идентификационен номер 01/312/00317 от 06.04.2009 г. за прием на Заявление за 
подпомагане по мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” от 
Програмата за развитие на селските райони за периода 2007г. - 2013 г. 
 На 29.02.2012 г. между ДФ „Земеделие” /Фондът/ и “ВЕИ Проджект“ АД /Ползвател/ е 
сключен договор №01/312/00317 от 29.02.2012 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова 
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помощ, представляваща 70 % от одобрените и реално извършени от Ползвателя разходи, 
свързани с осъществяването на проекта.  
 Съгласно договора първоначално одобрената безвъзмездна финансова помощ е в 
размер на 261 615,20 лв. 
 В досието на обекта не е приложена Декларация за ФтЕЦ „ВЕИ Проджект“ за 
наличието на получено подпомагане по национална или европейска схема. 
 На 02.12.2011 г. между „ЧЕЗ Електро България” АД и „ВЕИ Проджект“ АД е сключен 
договор №155/02.12.2011 г. за изкупуване на електрическа енергия, произведена от ФтЕЦ 
„ВЕИ Проджект“ с инсталирана мощност 63 кW. Определената преференциална цена по 
договора е в размер на 699,11 лева. Срокът на договора е до 27.09.2031 г. 
 Считано от 01.04.2011 г. с Решение № Ц-10 от 30.03.2011 година, Държавната комисия 
за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) е определила преференциална цена за продажба на 
електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници. За електрически централи с 
фотоволтаични модули над 5 kВт p, където попада ФВЕЦ „ВЕИ Проджект“, определената с 
решението цена е 699.11 лв./ МВтч.  
 Заявлението за подпомагане по мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски 
дейности” на „ВЕИ Проджект“ АД за „ФтЕЦ - ВЕИ Проджект“ е подадено на 06.04.2009 г., 
т.е. преди влизането в сила на Закона за енергията от възобновяеми източници и разпоредбите 
на чл.31, ал.7, т.2 и ал.8,  съгласно §11 от ДР от същия закон са неприложими.  
 Договорената цена в размер на 699.11 лв./МВтч. е съгласно определената от 
ДКЕВР преференциална цена, действаща към датата на съставения констативен акт за 
завършване изграждането на енергийния обект - 10.06.2011 г. 
 С писмо изх. № 1219/21.08.2015 г. „ЧЕЗ Електро България” АД е уведомило „ВЕИ 
Проджект“ АД, че съгласно последните изменения в ЗЕ, публикувани ДВ, бр. 56 от 24.07.2015 
г. новата приложима преференциална цена за изкупуване на произведената електрическа 
енергия е определена в Решение № Ц - 14 от 01.07.2014г. на ДКЕВР. 
 С писмото до „ВЕИ Проджект“ АД е изпратено Допълнително споразумение към 
договора за изкупуване за превеждане на договорената преференциална цена за изкупуване на 
произведената електрическа енергия от „ВЕИ Проджект“ АД в съответствие с изискванията 
на § 18, ал. 1 и ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и 
допълнение на Закона за енергетиката (ДВ, бр. 56 от 24.07.2015 г., в сила от 24.07.2015 г.). 
 С писмо вх. №СЕ-DOC-1219-1/07.09.2015 г. до „ЧЕЗ Електро България” АД, „ВЕИ 
Проджект“ АД е изразило несъгласие с § 18 от Преходните и заключителни разпоредби към 
ЗИД ЗЕ, като е приложено върнато и неподписано допълнителното споразумение към 
договора. 
 Видно от представената от „ЧЕЗ Електро България” АД справка с изх. №CD-DOC-
1554-1/05.11.2015 г., новата преференциална цена от 01.08.2015г., по която „ЧЕЗ Електро 
България” АД ще изкупува електрическа енергия произведена от Фотоволтаичната 
електроцентрала на „ВЕИ Проджект“ АД е в размер на 106,14 лв./МВтч. Дружеството е 
получило безвъзмездна финансова помощ, представляваща 70% от одобрените и реално 
извършени разходи за изграждане на ФтЕЦ „ВЕИ Проджект“. 
 При извършената проверка се установи, че преференциалната цена за изкупуване на 
електрическа енергия от „ФВЕЦ - ВЕИ Проджект“ е съгласно определената цена в размер на 
106,14 лв./МВтч. по т.14 от Решение № Ц - 14/01.07.2014 г. на ДКЕВР за ФЕЦ с инсталирана 
мощност над 30 до 200 кВтp, с процент на безвъзмездно финансиране над 60% до 70%, където 
попада ФВЕЦ “ВЕИ Проджект“ АД. 
 Видно от гореизложеното „ЧЕЗ Електро България” АД е коригирало цената по 
договора в съответствие с разпоредбата на § 18, ал. 1 и ал. 2 от Преходните и заключителни 
разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ДВ, бр.56 от 
24.07.2015 г., в сила от 24.07.2015 г.).  
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 При проверката на договорените преференциални цени и изплатената електрическа 
енергия от „ЧЕЗ Електро България” АД по сключения договор с „ВЕИ Проджект“ АД се 
установи, че: 
 - за периода от 02.12.2011 г. до 31.07.2015 г. е произведена и фактурирана от 
дружеството електрическа енергия в общ размер на 348 526 кВтч., като са начислени и 
изплатени средства в общ размер на 239 423,54 лева, без ДДС по определена в договора 
преференциална цена в размер на 699,11 лв. за МВч.  
 Съгласно чл.31, ал.5, т.2 от ЗЕВИ, количеството надвишаващо утвърдените работни 
часове на електроцентралата е фактурирано по определените от ДКЕВР цени съгласно 
Решение Ц-16/01.10.2014 г. - 125,32 лв./МВтч., по които обществения доставчик продава 
електрическа енергия и са по-ниски от преференциалната цена. Предвид на това, средната 
цена на произведената и закупена ел.енергия е в размер на 686,96 лв./мВтч.  

- за периода от 01.08.2015 г. до 30.09.2015 г. е произведена и фактурирана от 
дружеството електрическа енергия в общ размер на 18 264 кВтч., като са начислени и 
изплатени средства в общ размер на 1 938,54 лева без ДДС по определената с Решение № Ц - 
14/01.07.2014 г. преференциална цена в размер на 106,14 лв. за МВч.  
 2.1.1.10. Договор №156/02.12.2011 г. - “Амитех“ ЕООД 
 В представеното досие на дружеството са налични документи, при проверката на които 
се установи: 
 От Разплащателна агенция към ДФ „Земеделие” на “Амитех“ ЕООД е издадена 
Квитанция с идентификационен номер 01/312/00137 от 26.02.2009 г. за прием на Заявление за 
подпомагане по мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” от 
Програмата за развитие на селските райони за периода 2007г.-2013 г. 
 На 18.06.2012 г. между ДФ „Земеделие” /Фондът/ и “Амитех“ ЕООД /Ползвател/ е 
сключен договор №01/312/00137 от 18.06.2012 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ, представляваща 70% от одобрените и реално извършени от Ползвателя разходи, 
свързани с осъществяването на проекта.  
 Съгласно договора първоначално одобрената безвъзмездна финансова помощ е в 
размер на 261 615,20 лв. 
 В досието на обекта не е приложена Декларация за ФтЕЦ „Амитех“ за наличието на 
получено подпомагане по национална или европейска схема. 
 На 02.12.2011 г. между „ЧЕЗ Електро България” АД и “Амитех“ ЕООД е сключен 
договор №156/02.12.2011 г. за изкупуване на електрическа енергия произведена от ФтЕЦ 
“Амитех“ с инсталирана мощност 63 кW. Определената преференциална цена по договора е в 
размер на 699,11 лева. Срокът на договора е до 27.09.2031 г. 
 Считано от 01.04.2011 г. с Решение № Ц-10 от 30.03.2011 година, Държавната комисия 
за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) е определила преференциална цена за продажба на 
електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници. За електрически централи с 
фотоволтаични модули над 5 kВт p, където попада „ФВЕЦ - Амитех“, определената с 
решението цена е 699.11 лв./ МВтч.  
 Заявлението за подпомагане по мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на 
микропредприятия” на “Амитех“ ЕООД за „ФтЕЦ - Амитех“ е подадено на 26.02.2009 г., т.е. 
преди влизането в сила на Закона за енергията от възобновяеми източници и разпоредбите на 
чл.31, ал.7, т.2 и ал.8,  съгласно §11 от ДР от същия закон са неприложими. 
 Договорената цена в размер на 699.11 лв./ МВтч. е съгласно определената от 
ДКЕВР преференциална цена, действаща към датата на съставения констативен акт за 
завършване изграждането на енергийния обект - 10.06.2011 г. 
 С писмо изх. № 1218/21.08.2015 г. „ЧЕЗ Електро България” АД е уведомило “Амитех“ 
ЕООД, че съгласно последните изменения в ЗЕ, публикувани в ДВ, бр. 56 от 24.07.2015 г., 
новата приложима преференциална цена за изкупуване на произведената електрическа 
енергия е определена в Решение № Ц - 14 от 01.07.2014г. на ДКЕВР. 
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 С писмото до “Амитех“ ЕООД е изпратено Допълнително споразумение, към договора 
за изкупуване за превеждане на договорената преференциална цена за изкупуване на 
произведената електрическа енергия от “Амитех“ ЕООД в съответствие с изискванията на § 
18, ал. 1 и ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и 
допълнение на Закона за енергетиката (ДВ, бр. 56 от 24.07.2015 г., в сила от 24.07.2015 г.). 
 С писмо вх. № СЕ-DOC-1218-1/07.09.2015 г. до „ЧЕЗ Електро България” АД, “Амитех“ 
ЕООД е изразило несъгласие с § 18 от Преходните и заключителни разпоредби към ЗИД ЗЕ, 
като е приложено върнато и неподписано допълнителното споразумение към договора. 
 Видно от представената от „ЧЕЗ Електро България” АД справка с изх.№CD-DOC-
1554-1/05.11.2015 г., относно новата преференциална цена от 01.08.2015г., по която „ЧЕЗ 
Електро България” АД ще изкупува електрическа енергия произведена от Фотоволтаична 
електроцентрала “Амитех“ е в размер на 106,14 лв./ МВтч. Дружеството е получило 
безвъзмездна финансова помощ, представляваща 70 % от одобрените и реално извършени 
разходи за изграждане на ФтЕЦ “Амитех“. 
 При извършената проверка се установи, че преференциалната цена за изкупуване на 
електрическа енергия от „ФВЕЦ - Амитех“ е съгласно определената цена в размер на 106,14 
лв./МВтч. по т. 14 от Решение №Ц - 14/01.07.2014 г. на ДКЕВР за ФЕЦ с инсталирана 
мощност над 30 до 200 кВтp, с процент на безвъзмездно финансиране над 60% до 70%, където 
попада „ФВЕЦ- Амитех“. 
 Видно от гореизложеното „ЧЕЗ Електро България” АД е коригирало цената по 
договора в съответствие с разпоредбата на § 18, ал. 1 и ал. 2 от Преходните и заключителни 
разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ДВ, бр. 56 от 
24.07.2015 г., в сила от 24.07.2015 г.).  
 При проверката на договорените преференциални цени и изплатената електрическа 
енергия от „ЧЕЗ Електро България” АД по сключения договор с “Амитех“ ЕООД се установи, 
че: 
 - за периода от 02.12.2011 г. до 31.07.2015 г. е произведена и фактурирана от 
дружеството електрическа енергия в общ размер на 362 887 кВтч., като са начислени и 
изплатени средства в общ размер на 247 363,01 лева, без ДДС по определена в договора 
преференциална цена в размер на 699,11 лв./ МВч. 
 Съгласно чл.31, ал.5, т.2 от ЗЕВИ, количеството надвишаващо утвърдените работни 
часове на електроцентралата е фактурирано по определените от ДКЕВР цени съгласно 
Решение Ц-16/01.10.2014 г. - 125,32 лв./МВтч., по които обществения доставчик продава 
електрическа енергия и са по-ниски от преференциалната цена. Предвид на това, средната 
цена на произведената и закупена ел.енергия е в размер на 681,65 лв./мВтч.  

- за периода от 01.08.2015 г. до 30.09.2015 г. е произведена и фактурирана от 
дружеството електрическа енергия в общ размер на 18 779 кВтч., като са начислени и 
изплатени средства в общ размер на 1 993,20 лева без ДДС по определената с Решение № Ц - 
14/01.07.2014 г. преференциална цена в размер на 106,14 лв. за МВч.  
 2.1.1.11. Договор №164/01.01.2012 г. -“Гемар - Солар“ ЕООД 
 В представеното досие на дружеството са налични документи, при проверката на които 
се установи: 
 На 25.03.2011 г. между ДФ „Земеделие” /Фондът/ и “Гемар - Солар“ ЕООД /Ползвател/ 
е сключен договор №01/311/00117 от 25.03.2011 г. за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ, представляваща 80 % от одобрените и реално извършени от Ползвателя, 
разходи, свързани с осъществяването на проекта.  
 Съгласно договора първоначално одобрената безвъзмездна финансова помощ е в 
размер на 375 150,40 лв. 
 В досието на обекта не е приложена  издадена от Разплащателна агенция към ДФ 
„Земеделие” на “Гемар - Солар“ ЕООД квитанция за прием на заявление за подпомагане. 
Съгласно т.1.1. от договор №01/311/00117/25.03.2011 г., проекта е с идентификационен номер 
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01/311/00117 от 14.06.2010 г., т.е. заявлението за подпомагане по мярка 311 „Разнообразяване 
към неземеделски дейности” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007г.-
2013 г. подадено от дружеството е от същата дата. 
 В досието на обекта е приложена Декларация от 01.01.2012 г., подписана от Красимир 
Марков, в която същият е декларирал: 
 - в т.1, че при изграждането на ФтЕЦ „Гемар“ не са използвани средства по 
национална схема за подпомагане, договорът за което е сключен преди влизане в сила на 
ЗЕВИ.; 
 - в т. 2 е посочено, че считано от 01.01.2012 г. преференциалната цена за продажба на 
произведената електрическа енергия от централата, в съответствие с ценовото решение на 
ДКЕВР е в размер на 699,11 лв./Мвч.  
 На 01.01.2012 г. между „ЧЕЗ Електро България” АД и “Гемар - Солар“ ЕООД е 
сключен договор №164/01.01.2012 г. за изкупуване на електрическа енергия произведена от 
ФтЕЦ “Гемар“ с инсталирана мощност 70 кW. Определената преференциална цена по 
договора е в размер на 699,11 лева. Срокът на договора е до 30.11.2031 г. 
 Считано от 01.04.2011 г. с Решение №Ц-10 от 30.03.2011 година, Държавната комисия 
за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) е определила преференциална цена за продажба на 
електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници. За електрически централи с 
фотоволтаични модули над 5 kВтp, където попада „ФВЕЦ-Гемар“, определената с решението 
цена е 699.11 лв./ МВтч.  
 Заявлението за подпомагане по мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски 
дейности” на “Гемар - Солар“ ЕООД за „ФтЕЦ - Гемар“ е подадено на 14.06.2010, т.е. преди 
влизането в сила на Закона за енергията от възобновяеми източници и разпоредбите на чл.31, 
ал.7, т.2 и ал.8,  съгласно §11 от ДР от същия закон са неприложими. 
 Договорената цена в размер на 699.11 лв./ МВтч. е съгласно определената от 
ДКЕВР преференциална цена, действаща към датата на съставения констативен акт за 
завършване изграждането на енергийния обект - 27.06.2011 г. 
 С писмо изх. № 1237/21.08.2015 г., „ЧЕЗ Електро България” АД е уведомило “Гемар - 
Солар“ ЕООД, че съгласно последните изменения в ЗЕ, публикувани ДВ, бр. 56 от 24.07.2015 
г. новата приложима преференциална цена за изкупуване на произведената електрическа 
енергия е определена в Решение № Ц - 14 от 01.07.2014г. на ДКЕВР. 
 С писмото до “Гемар - Солар“ ЕООД е изпратено Допълнително споразумение към 
договора за изкупуване за превеждане на договорената преференциална цена за изкупуване на 
произведената електрическа енергия от “Гемар - Солар“ ЕООД в съответствие с изискванията 
на § 18, ал. 1 и ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и 
допълнение на Закона за енергетиката (ДВ, бр. 56 от 24.07.2015 г., в сила от 24.07.2015 г.). 
 С писмо вх. № СЕ-DOC-1237-1/02.09.2015 г. до „ЧЕЗ Електро България” АД, “Гемар - 
Солар“ ЕООД е изразило несъгласие с §18 от Преходните и заключителни разпоредби към 
ЗИД ЗЕ, като не е приложено върнато и подписано допълнителното споразумение към 
договора. 
 Видно от представената от „ЧЕЗ Електро България” АД справка с изх.№CD-DOC-
1554-1/05.11.2015 г., новата преференциална цена от 01.08.2015г., по която „ЧЕЗ Електро 
България” АД ще изкупува електрическа енергия произведена от Фотоволтаичната  
електроцентрала на “Гемар - Солар“ ЕООД е в размер на 100,41 лв./ МВтч. Дружеството е 
получило безвъзмездна финансова помощ, представляваща 80% от одобрените и реално 
извършени разходи за изграждане на ФтЕЦ “Гемар“. 
 При извършената проверка се установи, че преференциалната цена за изкупуване на 
електрическа енергия от „ФВЕЦ - Гемар“ е съгласно определената цена в размер на 100,41 
лв./ МВтч. по т.14 от Решение № Ц - 14/01.07.2014 г. на ДКЕВР за ФЕЦ с инсталирана 
мощност над 30 до 200 кВтp, с процент на безвъзмездно финансиране над 70% до 80%, където 
попада „ФВЕЦ- Гемар“. 
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 Видно от гореизложеното „ЧЕЗ Електро България” АД е коригирало цената по 
договора в съответствие с разпоредбата на § 18, ал. 1 и ал. 2 от Преходните и заключителни 
разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ДВ, бр. 56 от 
24.07.2015 г., в сила от 24.07.2015 г.).  
 При проверката на договорените преференциални цени и изплатената електрическа 
енергия от „ЧЕЗ Електро България” АД по сключения договор с “Гемар - Солар“ ЕООД се 
установи, че: 
 - за периода от 31.01.2012 г. до 31.07.2015 г. е произведена и фактурирана от 
дружеството електрическа енергия в общ размер на 352 606 кВтч., като са начислени и 
изплатени средства в общ размер на 243 060,31 лева, без ДДС по определена в договора 
преференциална цена в размер на 699,11 лв./ МВч. 
 Съгласно чл.31, ал.5, т.2 от ЗЕВИ, количеството надвишаващо утвърдените работни 
часове на електроцентралата е фактурирано по определените от ДКЕВР цени съгласно 
Решение Ц-16/01.10.2014 г. - 125,32 лв./МВтч., по които обществения доставчик продава 
електрическа енергия и са по-ниски от преференциалната цена. Предвид на това, средната 
цена на произведената и закупена ел.енергия е в размер на 689,32 лв./мВтч.  

- за периода от 01.08.2015 г. до 30.09.2015 г. е произведена и фактурирана от 
дружеството електрическа енергия в общ размер на 19 063 кВтч., като са начислени и 
изплатени средства в общ размер на 1 914,12 лева без ДДС по определената с Решение № Ц - 
14/01.07.2014 г. преференциална цена в размер на 100,41 лв. за МВч.  
 2.1.1.12. Договор №198/03.05.2012 г. -“Нове Консултинг“ООД 
 В представеното досие на дружеството са налични документи, при проверката на които 
се установи: 
 На 22.03.2011 г. между ДФ „Земеделие” /Фондът/ и “Нове Консултинг“ ООД 
/Ползвател/ е сключен договор №11/312/00999 от 22.03.2011 г. за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ, представляваща 67 % от одобрените и реално извършени от 
Ползвателя разходи, свързани с осъществяването на проекта.  
 Съгласно договора първоначално одобрената безвъзмездна финансова помощ е в 
размер на 391 163,52 лв. 
 В досието на обекта не е приложена  издадена от Разплащателна агенция към ДФ 
„Земеделие” на “Нове Консултинг“ООД квитанция за прием на заявление за подпомагане. 
Съгласно т.1.1. от договор №11/312/00999/22.03.2011 г., проекта е с идентификационен номер 
01/312/00999 от 22.03.2011 г., т.е. заявлението за подпомагане по мярка 312 „Подкрепа за 
създаване и развитие на микропредприятия” от Програмата за развитие на селските райони за 
периода 2007 г.-2013 г. подадено от дружеството е от същата дата. 
 В досието на обекта е приложена Декларация от 03.05.2012 г., подписана от Добромир 
Георгиев, в която същия е декларирал: 
 - в т.1, че при изграждането на ФтЕЦ - Добревци не са използвани средства по 
национална или европейска схема за подпомагане.; 
 - в т.2 е посочено, че считано от 03.05.2012 г. преференциалната цена за продажба на 
произведената електрическа енергия от централата, в съответствие с ценовото решение на 
ДКЕВР е в размер на 567,41лв./Мвч.  
 На 03.05.2012 г. между „ЧЕЗ Електро България” АД и “Нове Консултинг“ ООД е 
сключен договор №198/03.05.2012 г. за изкупуване на електрическа енергия произведена от 
ФтЕЦ “Добревци“ с инсталирана мощност 101,76 кW. Определената преференциална цена по 
договора е в размер на 567,41 лева. Срокът на договора е до 28.03.2032 г. 
 Считано от 01.07.2011 г. с Решение № Ц-18 от 20.06.2011 година, Държавната комисия 
за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) е определила преференциална цена за продажба на 
електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници. За фотоволтаични електрически 
централи с мощност над 30 до 200 kВт p, където попада „ФВЕЦ - Добревци“, определената с 
решението цена е 567.41 лв./ МВтч.  
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 Заявлението за подпомагане по мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на 
микропредприятия” на “Нове Консултинг“ ООД за „ФтЕЦ - Добревци“ е подадено на 
22.03.2011, т.е. преди влизането в сила на Закона за енергията от възобновяеми източници и 
разпоредбите на чл.31, ал.7, т.2 и ал.8,  съгласно §11 от ДР от същия закон са неприложими. 
 Договорената цена в размер на 567.41 лв./ МВтч. е съгласно определената от 
ДКЕВР преференциална цена, действаща към датата на съставения констативен акт за 
завършване изграждането на енергийния обект - 31.01.2012 г. 
 С писмо изх. №1217/21.08.2015 г., „ЧЕЗ Електро България” АД е уведомило “Нове 
Консултинг“ ООД, че съгласно последните изменения в ЗЕ, публикувани в ДВ, бр.56 от 
24.07.2015 г. новата приложима преференциална цена за изкупуване на произведената 
електрическа енергия е определена в Решение № Ц - 14 от 01.07.2014г. на ДКЕВР. 
 С писмото до “Нове Консултинг“ ООД е изпратено Допълнително споразумение към 
договора за изкупуване за привеждане на договорената преференциална цена за изкупуване 
на произведената електрическа енергия от “Нове Консултинг“ ООД в съответствие с 
изискванията на § 18, ал. 1 и ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за 
изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ДВ, бр. 56 от 24.07.2015 г., в сила от 
24.07.2015 г.). 
 С писмо вх. №СЕ-DOC-1311/03.09.2015 г. до „ЧЕЗ Електро България” АД, “Нове 
Консултинг“ ООД е изразило несъгласие с §18 от Преходните и заключителни разпоредби 
към ЗИД ЗЕ, като не е приложено върнато и подписано допълнителното споразумение към 
договора. 
 Видно от представената от „ЧЕЗ Електро България” АД справка с изх. №CD-DOC-
1554-1/05.11.2015 г., новата преференциална цена от 01.08.2015г., по която „ЧЕЗ Електро 
България” АД ще изкупува електрическа енергия произведена от Фотоволтаичната 
електроцентрала на “Нове Консултинг“ ООД е в размер на 106,14 лв./ МВтч. Дружеството е 
получило безвъзмездна финансова помощ, представляваща 67 % от одобрените и реално 
извършени разходи за изграждане на ФтЕЦ “Добревци“. 
 При извършената проверка се установи, че преференциалната цена за изкупуване на 
електрическа енергия от „ФВЕЦ - Добревци“ е съгласно определената цена в размер на 106,14 
лв./ МВтч. по т. 14 от Решение № Ц - 14/01.07.2014 г. на ДКЕВР за ФЕЦ с инсталирана 
мощност над 30 до 200 кВтp, с процент на безвъзмездно финансиране над 60% до 70%, където 
попада „ФВЕЦ- Добревци “. 
 Видно от гореизложеното „ЧЕЗ Електро България” АД е коригирало цената по 
договора в съответствие с разпоредбата на § 18, ал. 1 и ал. 2 от Преходните и заключителни 
разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ДВ, бр. 56 от 
24.07.2015 г., в сила от 24.07.2015 г.).  
 При проверката на договорените преференциални цени и изплатената електрическа 
енергия от „ЧЕЗ Електро България” АД по сключения договор с “Нове Консултинг“ ООД се 
установи, че: 
 - за периода от 31.05.2012 г. до 31.07.2015 г. е произведена и фактурирана от 
дружеството електрическа енергия в общ размер на 333 288 кВтч., като са начислени и 
изплатени средства в общ размер на 188 570,87 лева, без ДДС по определена в договора 
преференциална цена в размер на 567,41 лв. за МВч. 

- за периода от 01.08.2015 г. до 30.09.2015 г. е произведена и фактурирана от 
дружеството електрическа енергия в общ размер на 21 352 кВтч., като са начислени и 
изплатени средства в общ размер на 2 266,30 лева без ДДС по определената с Решение № Ц - 
14/01.07.2014 г. преференциална цена в размер на 106,14 лв. за МВч.  

2.1.1.13. Договор №200/04.05.2012 г. -“Спади“ ЕООД 
 В представеното досие на дружеството са налични документи, при проверката на които 
се установи: 
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 От Разплащателна агенция към ДФ „Земеделие” на “Спади“ ЕООД е издадена 
Квитанция с идентификационен номер 01/311/00318/27.08.2010 за прием на Заявление за 
подпомагане по мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” от Програмата за 
развитие на селските райони за периода 2007г.-2013 г. 
 На 19.05.2011 г. между ДФ „Земеделие” /Фондът/ и “Спади“ ЕООД /Ползвател/ е 
сключен договор №01/311/00318 от 19.05.2011 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ, представляваща 76 % от одобрените и реално извършени от Ползвателя, разходи, 
свързани с осъществяването на проекта.  
 Съгласно договора първоначално одобрената безвъзмездна финансова помощ е в 
размер на 377 477,71 лв. 
 В досието на обекта е приложена Декларация от 04.05.2012 г., подписана от Спас 
Диманчев, в която същия е декларирал: 
 - в т.1, че при изграждането на ФтЕЦ - Спади не са използвани средства по мярка 311 
от ДФ“Земеделие“, заявлението за което е с идентификационен номер 
01/311/00318/27.08.2010 г., договор № 01/311/00318/19.05.2011 г.; 
 - в т.2 е посочено, че считано от 04.05.2012 г. преференциалната цена за продажба на 
произведената електрическа енергия от централата, в съответствие с ценовото решение на 
ДКЕВР е в размер на 567,41лв./Мвч.  
 На 04.05.2012 г. между „ЧЕЗ Електро България” АД и “Спади“ ЕООД е сключен 
договор № 200/04.05.2012 г. за изкупуване на електрическа енергия произведена от ФтЕЦ 
“Спади“ с инсталирана мощност 87 кWр. Определената преференциална цена по договора е в 
размер на 567,41 лева. Срокът на договора е до 25.04.2032 г. 
 Считано от 01.07.2011 г. с Решение № Ц-18 от 20.06.2011 година, Държавната комисия 
за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) е определила преференциална цена за продажба на 
електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници. За фотоволтаични електрически 
централи  с мощност над 30 до 200 kВт p, където попада „ФВЕЦ - Спади“, определената с 
решението цена е 567.41 лв./ МВтч.  
 Заявлението за подпомагане по мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски 
дейности” на “Спади“ ЕООД за „ФтЕЦ-Спади“ е подадено на 27.08.2010, т.е. преди влизането 
в сила на Закона за енергията от възобновяеми източници и разпоредбите на чл.31, ал.7, т.2 и 
ал.8,  съгласно §11 от ДР от същия закон са неприложими. 
 Договорената цена в размер на 567.41 лв./ МВтч. е съгласно определената от 
ДКЕВР преференциална цена, действаща към датата на въвеждане в експлоатация по 
смисъла на ЗУТ на енергийния обект за производство на електрическа енергия - 
25.04.2012 г.  
 С писмо изх. №1238/21.08.2015 г. „ЧЕЗ Електро България” АД е уведомило “Спади“ 
ЕООД, че съгласно последните изменения в ЗЕ, публикувани ДВ, бр.56 от 24.07.2015 г. 
новата приложима преференциална цена за изкупуване на произведената електрическа 
енергия е определена в Решение № Ц - 14 от 01.07.2014г. на ДКЕВР. 
 С писмото до “Спади“ ЕООД е изпратено Допълнително споразумение към договора за 
изкупуване за привеждане на договорената преференциална цена за изкупуване на 
произведената електрическа енергия от “Спади“ ЕООД в съответствие с изискванията на §18, 
ал.1 и ал.2 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение 
на Закона за енергетиката (ДВ, бр. 56 от 24.07.2015 г., в сила от 24.07.2015 г.). 
 С писмо вх. № СЕ-DOC-1238-1/10.09.2015 г. до „ЧЕЗ Електро България” АД, “Спади“ 
ЕООД е изразило несъгласие с § 18 от Преходните и заключителни разпоредби към ЗИД ЗЕ, 
като не е приложено върнато и подписано допълнителното споразумение към договора. 
 Видно от представената от „ЧЕЗ Електро България” АД справка с изх. № CD-DOC-
1554-1/05.11.2015 г., новата преференциална цена от 01.08.2015г., по която „ЧЕЗ Електро 
България” АД ще изкупува електрическа енергия произведена от Фотоволтаичната 
електроцентра на “Спади“ ЕООД е в размер на 100,41 лв./МВтч. Дружеството е получило 
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безвъзмездна финансова помощ, представляваща 76 % от одобрените и реално извършени 
разходи за изграждане на ФтЕЦ “Добревци“. 
 При извършената проверка се установи, че преференциална цена за изкупуване на 
електрическа енергия от „ФВЕЦ - Спади“ ЕООД е съгласно определената цена в размер на 
100,41 лв./МВтч. по т.14 от Решение №Ц - 14/01.07.2014 г. на ДКЕВР за ФЕЦ с инсталирана 
мощност над 30 до 200 кВтp, с процент на безвъзмездно финансиране над 70% до 80%, където 
попада „ФВЕЦ-Спади“ ЕООД. 
 Видно от гореизложеното „ЧЕЗ Електро България” АД е коригирало цената по 
договора в съответствие с разпоредбата на § 18, ал. 1 и ал. 2 от Преходните и заключителни 
разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ДВ, бр.56 от 
24.07.2015 г., в сила от 24.07.2015 г.).  
 При проверката на договорените преференциални цени и изплатената електрическа 
енергия от „ЧЕЗ Електро България” АД по сключения договор със “Спади“ ЕООД се 
установи, че: 
 - за периода от 31.05.2012 г. до 31.07.2015 г. е произведена и фактурирана от 
дружеството електрическа енергия в общ размер на 401 979 кВтч., като са начислени и 
изплатени средства в общ размер на 224 309,65 лева, без ДДС по определена в договора 
преференциална цена в размер на 567,41 лв./ МВч. 
Съгласно чл.31, ал.5, т.2 от ЗЕВИ, количеството надвишаващо утвърдените работни часове на 
електроцентралата е фактурирано по определените от ДКЕВР цени съгласно Решение Ц-
16/01.10.2014 г. - 125,32 лв./МВтч., по които обществения доставчик продава електрическа 
енергия и са по-ниски от преференциалната цена. Предвид на това, средната цена на 
произведената и закупена ел.енергия е в размер на 558,01 лв./мВтч.  

- за периода от 01.08.2015 г. до 30.09.2015 г. е произведена и фактурирана от 
дружеството електрическа енергия в общ размер на 24 202,75 кВтч., като са начислени и 
изплатени средства в общ размер на 2 430,20 лева без ДДС по определената с Решение № Ц - 
14/01.07.2014 г. преференциална цена в размер на 100,41 лв. за МВч.  
 2.1.1.14. Договор №204/09.05.2012 г. - “Босолар“ ЕООД 
 В представеното досие на дружеството са налични документи, при проверката на които 
се установи: 
 На 19.05.2011 г. между ДФ „Земеделие” /Фондът/ и “Босолар“ ЕООД“ /Ползвател/ е 
сключен договор №23/312/00621 от 10.08.2010 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ, представляваща 70 % от одобрените и реално извършени от Ползвателя, разходи, 
свързани с осъществяването на проекта.  
 Съгласно договора първоначално одобрената безвъзмездна финансова помощ е в 
размер на 279 199,20 лв. 
 В досието на обекта не е приложена  издадена от Разплащателна агенция към ДФ 
„Земеделие” на “Босолар“ ЕООД квитанция за прием на заявление за подпомагане. 
 Съгласно т.1.1. от договор №23/312/00621 от 10.08.2010 г., проекта е с 
идентификационен номер 23/312/00621 от 12.05.2009 г., т.е. заявлението за подпомагане по 
мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” от Програмата за 
развитие на селските райони за периода 2007г.-2013 г. подадено от дружеството е от същата 
дата. 
 В досието на обекта не е приложена Декларация за ФтЕЦ „Годеч“ за наличието на 
получено подпомагане по национална или европейска схема. 
 На 09.05.2012 г. между „ЧЕЗ Електро България” АД и “Босолар“ ЕООД е сключен 
договор №204/09.05.2012 г. за изкупуване на електрическа енергия произведена от ФтЕЦ 
“Годеч“ с инсталирана мощност 45 кW. Определената преференциална цена по договора е в 
размер на 567,41 лева. Срокът на договора е до 09.04.2032 г. 
 Считано от 01.07.2011 г. с Решение № Ц-18 от 20.06.2011 година, Държавната комисия 
за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) е определила преференциална цена за продажба на 
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електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници. За фотоволтаични електрически 
централи  с мощност над 30 до 200 kВт p, където попада „ФВЕЦ - Годеч“, определената с 
решението цена е 567.41 лв./ МВтч.  
 Заявлението за подпомагане по мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на 
микропредприятия” на “Босолар“ ЕООД за „ФтЕЦ - Годеч“ е подадено преди влизането в 
сила на Закона за енергията от възобновяеми източници и разпоредбите на чл.31, ал.7, т.2 и 
ал.8,  съгласно §11 от ДР от същия закон са неприложими. 
 Договорената цена в размер на 567.41 лв./ МВтч. е съгласно определената от 
ДКЕВР преференциална цена, действаща към датата на въвеждане в експлоатация по 
смисъла на ЗУТ на енергийния обект за производство на електрическа енергия - 
09.04.2012 г. и е в съответствие с разпоредбата на чл. 31, ал. 1 от ЗЕВИ. 
 С писмо изх. № 1226/21.08.2015 г. „ЧЕЗ Електро България” АД е уведомило “Босолар“ 
ЕООД, че съгласно последните изменения в ЗЕ, публикувани ДВ, бр. 56 от 24.07.2015 г., 
новата приложима преференциална цена за изкупуване на произведената електрическа 
енергия е определена в Решение № Ц - 14 от 01.07.2014 г. на ДКЕВР. 
 С писмото до “Босолар“ ЕООД е изпратено Допълнително споразумение към договора 
за изкупуване за привеждане на договорената преференциална цена за изкупуване на 
произведената електрическа енергия от “Босолар“ ЕООД в съответствие с изискванията на § 
18, ал. 1 и ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и 
допълнение на Закона за енергетиката (ДВ, бр. 56 от 24.07.2015 г., в сила от 24.07.2015 г.). 
 В представеното при проверката от „ЧЕЗ Електро България” АД досие на “Босолар“ 
ЕООД не е налично писмо и върнато подписано допълнителното споразумение към договора. 
 Видно от представената от „ЧЕЗ Електро България” АД справка с изх. №CD-DOC-
1554-1/05.11.2015 г., новата преференциална цена от 01.08.2015г., по която „ЧЕЗ Електро 
България” АД ще изкупува електрическа енергия произведена от Фотоволтаична 
Електроцентрала “Босолар“ ЕООД е в размер на 106,14 лв./ МВтч. Дружеството е получило 
безвъзмездна финансова помощ, представляваща 70 % от одобрените и реално извършени 
разходи за изграждане на ФтЕЦ “Годеч“. 
 При извършената проверка се установи, че преференциална цена за изкупуване на 
електрическа енергия от “Босолар“ ЕООД е съгласно определената цена в размер на 106,14 
лв./МВтч. по т.14 от Решение №Ц- 14/01.07.2014 г. на ДКЕВР за ФЕЦ с инсталирана мощност 
над 30 до 200 кВтp, с процент на безвъзмездно финансиране над 60% до 70%, където попада 
„ФВЕЦ-Годеч“. 
 Видно от гореизложеното „ЧЕЗ Електро България” АД е коригирало цената по 
договора в съответствие с разпоредбата на § 18, ал. 1 и ал. 2 от Преходните и заключителни 
разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ДВ, бр. 56 от 
24.07.2015 г., в сила от 24.07.2015 г.).  
 При проверката на договорените преференциални цени и изплатената електрическа 
енергия от „ЧЕЗ Електро България” АД по сключения договор със “Босолар“ ЕООД се 
установи, че: 
 - за периода от 31.05.2012 г. до 31.07.2015 г. е произведена и фактурирана от 
дружеството електрическа енергия в общ размер на 189 480 кВтч., като са начислени и 
изплатени средства в общ размер на 107 392,60 лева, без ДДС по определена в договора 
преференциална цена в размер на 567,41 лв. за МВч.  
 Съгласно чл.31, ал.5, т.2 от ЗЕВИ, количеството надвишаващо утвърдените работни 
часове на електроцентралата е фактурирано по определените от ДКЕВР цени съгласно 
Решение Ц-16/01.10.2014 г. - 125,32 лв./МВтч., по които обществения доставчик продава 
електрическа енергия и са по-ниски от преференциалната цена. Предвид на това, средната 
цена на произведената и закупена ел.енергия е в размер на 566,78 лв./мВтч.  
 - за периода от 01.08.2015 г. до 30.09.2015 г. от дружеството са издадени 2 броя 
фактури за произведена електрическа енергия, както средва: 
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 - ф-ра №113/31.08.2015 г. за м. август 2015 г. в размер на 7 531 кВтч. на стойност 5 
127,79 лв. без ДДС, по преференциална цена 567,41 лв./МВтч., надвишаваща размера на 
определената с Решение № Ц - 14/01.07.2014 г. на ДКЕВР цена, а именно: 106,14 лв./МВтч. за 
ФЕЦ - “Годеч“; 
 - ф-ра №117/30.09.2015 г. за м. септември 2015 г. в размер на 5 121 кВтч. на стойност 2 
905,71 лв. без ДДС, по преференциална цена 567,41 лв./МВтч., надвишаваща размера на 
определената с Решение № Ц - 14/01.07.2014 г. на ДКЕВР цена, а именно: 106,14 лв./ МВтч.  
за ФЕЦ - “Годеч“. 
 С писма, изх. №1226-1/25.09.2015 г. и 1226-2/12.10.2015 г. от „ЧЕЗ Електро България” 
АД до “Босолар“ ЕООД са върнати за анулиране издадените 2 броя фактури, като от „ЧЕЗ 
Електро България” АД не са изплатени фактурираните средства.  
 2.1.1.15. Договор №223/13.06.2012 г. - “Екобулкос“ ЕООД 
 В представеното досие на дружеството са налични документи, при проверката на които 
се установи: 
 На 12.10.2010 г. между ДФ „Земеделие” /Фондът/ и “Екобулкос“ ЕООД /Ползвател/ е 
сключен договор №11/312/00851 от 12.10.2010 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ, представляваща 77% от одобрените и реално извършени от Ползвателя разходи, 
свързани с осъществяването на проекта.  
 Съгласно договора първоначално одобрената безвъзмездна финансова помощ е в 
размер на 391 159,68 лв. 
 В досието на обекта не е приложена  издадена от Разплащателна агенция към ДФ 
„Земеделие” на “Екобулкос“ ЕООД квитанция за прием на заявление за подпомагане. 
 Съгласно т.1.1. от договор №11/312/00851 от 12.10.2010 г., проекта е с 
идентификационен номер 11/312/00851 от 13.08.2009 г., т.е. заявлението за подпомагане по 
мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” от Програмата за 
развитие на селските райони за периода 2007 г.-2013 г. подадено от дружеството е от същата 
дата. 
 На 13.06.2012 г. между „ЧЕЗ Електро България” АД и “Екобулкос“ ЕООД е сключен 
договор №223/13.06.2012 г. за изкупуване на електрическа енергия произведена от ФтЕЦ 
“Тодоричене 1“ с инсталирана мощност 87 кW. Определената преференциална цена по 
договора е в размер на 567,41 лева. Срокът на договора е до 19.05.2032 г. 
 Считано от 01.07.2011 г. с Решение № Ц-18 от 20.06.2011 година, Държавната комисия 
за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) е определила преференциална цена за продажба на 
електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници. За фотоволтаични електрически 
централи с мощност над 30 до 200 kВт p, където попада „ФВЕЦ - Тодоричене 1“, 
определената с решението цена е 567.41 лв./ МВтч.  
 Заявлението за подпомагане по мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на 
микропредприятия” на “Екобулкос“ ЕООД за „ФтЕЦ - Тодоричене 1“ е подадено на 
13.08.2009 г. /посочено в писмо, изх. № 1201953363/10.09.2015 г. до „ЧЕЗ Електро България” 
АД/, т.е. преди влизането в сила на Закона за енергията от възобновяеми източници и 
разпоредбите на чл.31, ал.7, т.2 и ал.8,  съгласно §11 от ДР от същия закон са неприложими. 
 Договорената цена в размер на 567.41 лв./ МВтч. е съгласно определената от 
ДКЕВР преференциална цена, действаща към датата на въвеждане в експлоатация по 
смисъла на ЗУТ на енергийния обект за производство на електрическа енергия - 
19.05.2012 г. 
 С писмо изх.№1200/21.08.2015 г., „ЧЕЗ Електро България” АД е уведомило 
“Екобулкос“ ЕООД, че съгласно последните изменения в ЗЕ, публикувани ДВ, бр.56 от 
24.07.2015 г. новата приложима преференциална цена за изкупуване на произведената 
електрическа енергия е определена в Решение №Ц - 14 от 01.07.2014г. на ДКЕВР. 
 С писмото до “Екобулкос“ ЕООД е изпратено Допълнително споразумение към 
договора за изкупуване, за привеждане на договорената преференциална цена за изкупуване 
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на произведената електрическа енергия от “Екобулкос“ ЕООД в съответствие с изискванията 
на § 18, ал. 1 и ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и 
допълнение на Закона за енергетиката (ДВ, бр. 56 от 24.07.2015 г., в сила от 24.07.2015 г.). 
 С писмо вх. №1201953363/10.09.2015 г. до „ЧЕЗ Електро България” АД, “Екобулкос“ 
ЕООД е изразило несъгласие с § 18 от Преходните и заключителни разпоредби към ЗИД ЗЕ, 
като не е приложено върнато и подписано допълнителното споразумение към договора. 
 Видно от представената от „ЧЕЗ Електро България” АД справка с изх. №CD-DOC-
1554-1/05.11.2015 г., новата преференциална цена от 01.08.2015г., по която „ЧЕЗ Електро 
България” АД ще изкупува електрическа енергия произведена от фотоволтаичната 
електроцентрала на “Екобулкос“ ЕООД е в размер на 100,41 лв./ МВтч. Дружеството е 
получило безвъзмездна финансова помощ, представляваща 77 % от одобрените и реално 
извършени разходи за изграждане на ФтЕЦ “Тодоричене 1“. 
 Съгласно предоставена с писмо вх.№26-Д-25/19.11.2015 г. информация от ДФ 
„Земеделие“ на АДФИ, одобрените за финансиране разходи на “Екобулкос“ ЕООД са в 
размер на 358 254 лв., а одобрената субсидия е в размер на 286 603,20 лв., или безвъзмездната 
финансова помощ представлява 80% от одобрените и реално извършени разходи за 
изграждане на енергийния обект. 
 При извършената проверка се установи, че преференциална цена за изкупуване на 
електрическа енергия от “Екобулкос“ ЕООД е съгласно определената цена в размер на 100,41 
лв./МВтч. по т.14 от Решение № Ц - 14/01.07.2014 г. на ДКЕВР за ФЕЦ с инсталирана 
мощност над 30 до 200 кВтp, с процент на безвъзмездно финансиране над 70% до 80%, където 
попада „ФВЕЦ- Тодоричене 1“. 
 Видно от гореизложеното „ЧЕЗ Електро България” АД е коригирало цената по 
договора в съответствие с разпоредбата на § 18, ал. 1 и ал. 2 от Преходните и заключителни 
разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ДВ, бр.56 от 
24.07.2015 г., в сила от 24.07.2015 г.).  
 При проверката на договорените преференциални цени и изплатената електрическа 
енергия от „ЧЕЗ Електро България” АД по сключения договор с “Екобулкос“ ЕООД се 
установи, че: 
 - за периода от 30.06.2012 г. до 31.07.2015 г. е произведена и фактурирана от 
дружеството електрическа енергия в общ размер на 335 665 кВтч., като са начислени и 
изплатени средства в общ размер на 190 459,66 лева, без ДДС по определена в договора 
преференциална цена в размер на 567,41 лв. за МВч. 
 - за периода от 01.08.2015 г. до 30.09.2015 г. от дружеството е издадена фактура за 
произведена електрическа енергия за м. август 2015 г. в размер на 12 987 кВтч. на стойност 
1 452,86 лв. без ДДС, по преференциална цена 111,87 лв./МВтч., надвишаваща размера на 
определената с Решение №Ц - 14/01.07.2014 г. на ДКЕВР цена от 100,41 лв./ МВтч.  за ФЕЦ - 
“Тодоричене 1“. С писмо, изх. №1200-3/12.10.2015 г. от „ЧЕЗ Електро България” АД до 
“Екобулкос“ ЕООД е върната за анулиране издадената фактура, като от „ЧЕЗ Електро 
България” АД не са изплатени фактурираните средства.  
 2.1.1.16.  Договор №228/15.06.2012 г. - “Инел Инженеринг“ ЕООД 
 В представеното досие на дружеството са налични документи, при проверката на които 
се установи: 
 От Разплащателна агенция към ДФ „Земеделие” на “Инел Инженеринг“ ЕООД е 
издадена Квитанция с идентификационен номер 01/312/01395/14.07.2010 за прием на 
Заявление за подпомагане по мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на 
микропредприятия” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 г.-2013 г. 
 На 30.08.2011 г. между ДФ „Земеделие” /Фондът/ и “Инел Инженеринг“ ЕООД 
/Ползвател/ е сключен договор №01/312/01395 от 30.08.2011 г. за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ, представляваща 61 % от одобрените и реално извършени от 
Ползвателя разходи, свързани с осъществяването на проекта.  
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 Съгласно договора първоначално одобрената безвъзмездна финансова помощ е в 
размер на 391 166,00 лв. 
 В досието на обекта е приложена Декларация от 15.06.2012 г., подписана от Венелина 
Георгиева, в която същата е декларирала: 
 - в т. 1, че при изграждането на ФтЕЦ „Инел“ не са използвани средства по национална 
и/или европейска схема за подпомагане, заявлението за които да е подадено слез 03.05.2011 г. 
Използвани са средства по Мярка 312 от ДФЗ по договор №01/312/01395/30.08.2011 г.; 
 - в т. 2 е посочено, че считано от 15.06.2012 г. преференциалната цена за продажба на 
произведената електрическа енергия от централата, в съответствие с ценовото решение на 
ДКЕВР е в размер на 567,41лв./Мвч.  
 На 15.06.2012 г. между „ЧЕЗ Електро България” АД и “Инел Инженеринг“ ЕООД е 
сключен договор № 228/15.06.2012 г. за изкупуване на електрическа енергия произведена от 
ФтЕЦ “Инел“ с инсталирана мощност 90 кW. Определената преференциална цена по 
договора е в размер на 567,41 лева. Срокът на договора е до 31.05.2032 г. 
 Считано от 01.07.2011 г. с Решение № Ц-18 от 20.06.2011 година, Държавната комисия 
за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) е определила преференциална цена за продажба на 
електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници. За фотоволтаични електрически 
централи с мощност над 30 до 200 kВт p, където попада „ФВЕЦ - Инел“, определената с 
решението цена е 567.41 лв./ МВтч.  
 Заявлението за подпомагане по мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на 
микропредприятия” на “Инел Инженеринг“ ЕООД за „ФтЕЦ - Инел“ е подадено на 14.10.2010 
г., т.е. преди влизането в сила на Закона за енергията от възобновяеми източници и 
разпоредбите на чл.31, ал.7, т.2 и ал.8,  съгласно §11 от ДР от същия закон са неприложими. 
 Договорената цена в размер на 567.41 лв./МВтч. е съгласно определената от ДКЕВР 
преференциална цена, действаща към датата на въвеждане в експлоатация по смисъла на ЗУТ 
на енергийния обект за производство на електрическа енергия - 31.05.2012 г. 
 С писмо изх. №1228/21.08.2015 г., „ЧЕЗ Електро България” АД е уведомило “Инел 
Инженеринг“ ЕООД, че съгласно последните изменения в ЗЕ, публикувани ДВ, бр.56 от 
24.07.2015 г. новата приложима преференциална цена за изкупуване на произведената 
електрическа енергия е определена в Решение № Ц - 14 от 01.07.2014г. на ДКЕВР. 
 С писмото до “Инел Инженеринг“ ЕООД е изпратено Допълнително споразумение към 
договора за изкупуване, за привеждане на договорената преференциална цена за изкупуване 
на произведената електрическа енергия от “Инел Инженеринг“ ЕООД в съответствие с 
изискванията на § 18, ал. 1 и ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за 
изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ДВ, бр.56 от 24.07.2015 г., в сила от 
24.07.2015 г.). 
 С писмо вх. №СЕ-DOC-1228-1/08.09.2015 г. в „ЧЕЗ Електро България” АД, “Инел 
Инженеринг“ ЕООД е изразило несъгласие с § 18 от Преходните и заключителни разпоредби 
към ЗИД ЗЕ, като е приложено върнато неподписано допълнителното споразумение към 
договора. 
 Видно от представената от „ЧЕЗ Електро България” АД справка с изх. №CD-DOC-
1554-1/05.11.2015 г., новата преференциална цена от 01.08.2015г., по която „ЧЕЗ Електро 
България” АД ще изкупува електрическа енергия произведена от фотоволтаичната 
електроцентрала на “Инел Инженеринг“ ЕООД е в размер на 106,14 лв./МВтч. Дружеството е 
получило безвъзмездна финансова помощ, представляваща 61% от одобрените и реално 
извършени разходи за изграждане на ФтЕЦ “Инел“. 
 При извършената проверка се установи, че преференциалната цена за изкупуване на 
електрическа енергия от “Инел Инженеринг“ ЕООД е съгласно определената цена в размер на 
106,14 лв./МВтч. по т. 14 от Решение № Ц - 14/01.07.2014 г. на ДКЕВР за ФЕЦ с инсталирана 
мощност над 30 до 200 кВтp, с процент на безвъзмездно финансиране над 60% до 70%, където 
попада „ФВЕЦ- Инел“. 
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 Видно от гореизложеното „ЧЕЗ Електро България” АД е коригирало цената по 
договора в съответствие с разпоредбата на § 18, ал. 1 и ал. 2 от Преходните и заключителни 
разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ДВ, бр.56 от 
24.07.2015 г., в сила от 24.07.2015 г.).  
 При проверката на договорените преференциални цени и изплатената електрическа 
енергия от „ЧЕЗ Електро България” АД по сключения договор с “Инел Инженеринг“ ЕООД 
се установи, че: 
 - за периода от 30.06.2012 г. до 31.07.2015 г. е произведена и фактурирана от 
дружеството електрическа енергия в общ размер на 455 317 кВтч., като са начислени и 
изплатени средства в общ размер на 247 944,23 лева, без ДДС по определена в договора 
преференциална цена в размер на 567,41 лв. за МВч. 
 Съгласно чл.31, ал.5, т.2 от ЗЕВИ, количеството надвишаващо утвърдените работни 
часове на електроцентралата е фактурирано по определените от ДКЕВР цени съгласно 
Решение Ц-12/30.06.2014 г. – 114,10 лв./МВтч. и Ц-16/01.10.2014 г. - 125,32 лв./МВтч. по 
която обществения доставчик продава електрическа енергия и са по-ниски от 
преференциалната цена. Предвид на това, средната цена на произведената и закупена 
ел.енергия е в размер на 544,55 лв./мВтч.  
 - за периода от 01.08.2015 г. до 30.09.2015 г. е произведена и фактурирана от 
дружеството електрическа енергия в общ размер на 16 349 кВтч., като са начислени и 
изплатени средства в общ размер на 1 607,67 лева без ДДС по определената с Решение № Ц - 
14/01.07.2014 г. преференциална цена в размер на 106,14 лв. за МВч. 
 Съгласно чл.31, ал.5, т.2 от ЗЕВИ, количеството надвишаващо утвърдените работни 
часове на електроцентралата е фактурирано по цени за излишък на балансиращия пазар, 
надхвърлящи нетното специфично производство на електрическа енергия, която е по-ниска от 
преференциалната цена. Предвид на това, средната цена на произведената и закупена 
ел.енергия е в размер на 98,33 лв./мВтч.  
 2.1.1.17. Договор №237/20.06.2012 г. -“Соларпром“ ЕООД 
 В представеното досие на дружеството са налични документи, при проверката на които 
се установи: 
 От Разплащателна агенция към ДФ „Земеделие” на “Соларпром“ ЕООД е издадена 
Квитанция с идентификационен номер 01/312/01821/13.08.2010 за прием на Заявление за 
подпомагане по мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” от 
Програмата за развитие на селските райони за периода 2007г.-2013 г. 
 На 30.09.2011 г. между ДФ „Земеделие” /Фондът/ и “Соларпром“ ЕООД /Ползвател/ е 
сключен договор №01/312/01821 от 30.09.2011 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ, представляваща 64 % от одобрените и реално извършени от Ползвателя разходи, 
свързани с осъществяването на проекта.  
 Съгласно договора първоначално одобрената безвъзмездна финансова помощ е в 
размер на 391 160,00 лв. 
 В досието на обекта е приложена Декларация от 20.06.2012 г., подписана от Красимир 
Бейков, в която същия е декларирал: 
 - в т. 1, че при изграждането на ФтЕЦ „Копривлен“ не са използвани средства по 
национална и/или европейска схема за подпомагане, заявлението за които да е подадено след 
03.05.2011 г. Използвани са средства по Мярка 312 от ДФЗ, заявлението за което е с 
идентификационен №01/312/01821/13.08.2010 г., договор №01/312/01821/30.09.2011 г.; 
 - в т. 2, е посочено, че считано от 20.06.2012 г. преференциалната цена за продажба на 
произведената електрическа енергия от централата, в съответствие с ценовото решение на 
ДКЕВР е в размер на 567,41лв./Мвч.  
 На 20.06.2012 г. между „ЧЕЗ Електро България” АД и “Соларпром“ ЕООД е сключен 
договор № 237/20.06.2012 г. за изкупуване на електрическа енергия произведена от ФтЕЦ 
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“Копривлен“ с инсталирана мощност 100 кW. Определената преференциална цена по 
договора е в размер на 567,41 лева. Срокът на договора е до 28.05.2032 г. 
 Считано от 01.07.2011 г. с Решение № Ц-18 от 20.06.2011 година, Държавната комисия 
за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) е определила преференциална цена за продажба на 
електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници. За фотоволтаични електрически 
централи с мощност над 30 до 200 kВт p, където попада „ФВЕЦ - Копривлен“, определената с 
решението цена е 567.41 лв./ МВтч.  
 Заявлението за подпомагане по мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на 
микропредприятия” на “Соларпром“ ЕООД за „ФтЕЦ – Копривлен“ е подадено на 13.08.2010 
г., т.е. преди влизането в сила на Закона за енергията от възобновяеми източници и 
разпоредбите на чл.31, ал.7, т.2 и ал.8,  съгласно §11 от ДР от същия закон са неприложими. 
 Договорената цена в размер на 567.41 лв./ МВтч. е съгласно определената от 
ДКЕВР преференциална цена, действаща към датата на въвеждане в експлоатация по 
смисъла на ЗУТ на енергийния обект за производство на електрическа енергия - 
28.05.2012 г. 
 С писмо изх. №1229/21.08.2015 г. „ЧЕЗ Електро България” АД е уведомило 
“Соларпром“ ЕООД, че съгласно последните изменения в ЗЕ, публикувани ДВ, бр.56 от 
24.07.2015 г. новата приложима преференциална цена за изкупуване на произведената 
електрическа енергия е определена в Решение № Ц - 14 от 01.07.2014г. на ДКЕВР. 
 С писмото до “Соларпром“ ЕООД е изпратено Допълнително споразумение към 
договора за изкупуване, за привеждане на договорената преференциална цена за изкупуване 
на произведената електрическа енергия от “Соларпром“ ЕООД в съответствие с изискванията 
на § 18, ал. 1 и ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и 
допълнение на Закона за енергетиката (ДВ, бр. 56 от 24.07.2015 г., в сила от 24.07.2015 г.). 
 В представеното при проверката от „ЧЕЗ Електро България” АД досие на “Соларпром“ 
ЕООД е видно, че не е върнато подписано допълнителното споразумение към договора. 
 Видно от представената от „ЧЕЗ Електро България” АД справка с изх. №CD-DOC-
1554-1/05.11.2015 г., новата преференциална цена от 01.08.2015г., по която „ЧЕЗ Електро 
България” АД ще изкупува електрическа енергия произведена от фотоволтаичната 
електроцентрала на “Соларпром“ ЕООД е в размер на 106,14 лв./ МВтч. Дружеството е 
получило безвъзмездна финансова помощ, представляваща 64 % от одобрените и реално 
извършени разходи за изграждане на ФтЕЦ “Копривлен“. 
 При извършената проверка се установи, че преференциалната цена за изкупуване на 
електрическа енергия от “Соларпром“ ЕООД е съгласно определената цена в размер на 106,14 
лв./МВтч. по т.14 от Решение №Ц - 14/01.07.2014 г. на ДКЕВР за ФЕЦ с инсталирана 
мощност над 30 до 200 кВтp, с процент на безвъзмездно финансиране над 60% до 70%, където 
попада „ФВЕЦ- Копривлен“. 
 Видно от гореизложеното „ЧЕЗ Електро България” АД е коригирало цената по 
договора в съответствие с разпоредбата на § 18, ал. 1 и ал. 2 от Преходните и заключителни 
разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ДВ, бр.56 от 
24.07.2015 г., в сила от 24.07.2015 г.).  
 При проверката на договорените преференциални цени и изплатената електрическа 
енергия от „ЧЕЗ Електро България” АД по сключения договор със “Соларпром“ ЕООД се 
установи, че: 
 - за периода от 30.06.2012 г. до 31.07.2015 г. е произведена и фактурирана от 
дружеството електрическа енергия в общ размер на 456 256 кВтч., като са начислени и 
изплатени средства в общ размер на 253 910,26 лева, без ДДС по определена в договора 
преференциална цена в размер на 567,41 лв. за МВч.  
 Съгласно чл.31, ал.5, т.2 от ЗЕВИ, количеството надвишаващо утвърдените работни 
часове на електроцентралата е фактурирано по определените от ДКЕВР цени съгласно 
Решение Ц-16/01.10.2014 г. - 125,32 лв./МВтч., по които обществения доставчик продава 
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електрическа енергия и са по-ниски от преференциалната цена. Предвид на това, средната 
цена на произведената и закупена ел.енергия е в размер на 556,51 лв./мВтч.  
 - за периода от 01.08.2015 г. до 30.09.2015 г. е произведена и фактурирана от 
дружеството електрическа енергия в общ размер на 30 945 кВтч., като са начислени и 
изплатени средства в общ размер на 3 284,52 лева без ДДС по определената с Решение № Ц - 
14/01.07.2014 г. преференциална цена в размер на 106,14 лв. за МВч. 
 2.1.1.18. Договор №240/20.06.2012 г. - “Екстиим груп“ ЕООД 
 В представеното досие на дружеството са налични документи, при проверката на които 
се установи: 
 От Разплащателна агенция към ДФ „Земеделие” на “Екстиим груп“ ЕООД е издадена 
Квитанция с идентификационен номер 10/312/00043/19.01.2009 г. за прием на Заявление за 
подпомагане по мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” от 
Програмата за развитие на селските райони за периода 2007г.-2013 г. 
 На 06.07.2012 г. между ДФ „Земеделие” /Фондът/ и “Екстиим груп“ ЕООД /Ползвател/ 
е сключен договор №10/312/00043 от 06.07.2012 г. за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ, представляваща 70 % от одобрените и реално извършени от Ползвателя, 
разходи, свързани с осъществяването на проекта.  
 Съгласно договора първоначално одобрената безвъзмездна финансова помощ е в 
размер на 283 336,20 лв. 
 В досието на обекта е приложена Декларация от 09.07.2012 г., подписана от Радослав 
Кардачки, в която същия е декларирал: 
 - в т.1, че при изграждането на ФтЕЦ „Уши - 1“ не са използвани средства по 
национална и/или европейска схема за подпомагане. Подадено е заявление за използване на 
средства по Мярка 312 от ДФЗ с идент. №10/312/00043/19.01.2009 г., договор 
№10/312/00043/06.07.2012 г.; 
 - в т.2 е посочено, че считано от 20.06.2012 г. преференциалната цена за продажба на 
произведената електрическа енергия от централата, в съответствие с ценовото решение на 
ДКЕВР е в размер на 567,41лв./Мвч.  
 На 20.06.2012 г. между „ЧЕЗ Електро България” АД и “Екстиим груп“ ЕООД е 
сключен договор № 240/20.06.2012 г. за изкупуване на електрическа енергия произведена от 
ФтЕЦ “Уши-1“ с инсталирана мощност 197 кW. Определената преференциална цена по 
договора е в размер на 567,41 лева. Срокът на договора е до 20.06.2032 г. 
 Считано от 01.07.2011 г. с Решение № Ц-18 от 20.06.2011 година, Държавната комисия 
за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) е определила преференциална цена за продажба на 
електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници. За фотоволтаични електрически 
централи с мощност над 30 до 200 kВт p, където попада „ФВЕЦ - Уши-1“, определената с 
решението цена е 567.41 лв./ МВтч.  
 Заявлението за подпомагане по мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на 
микропредприятия” на “Екстиим груп“ ЕООД за „ФтЕЦ – Уши-1“ е подадено на 19.01.2009 г., 
т.е. преди влизането в сила на Закона за енергията от възобновяеми източници и разпоредбите 
на чл.31, ал.7, т.2 и ал.8,  съгласно §11 от ДР от същия закон са неприложими. 
 Договорената цена в размер на 567.41 лв./ МВтч. е съгласно определената от 
ДКЕВР преференциална цена, действаща към датата на въвеждане в експлоатация по 
смисъла на ЗУТ на енергийния обект за производство на електрическа енергия - 
20.06.2012 г. 
 С писмо изх. №1230/21.08.2015 г. „ЧЕЗ Електро България” АД е уведомило “Екстиим 
груп“ ЕООД, че съгласно последните изменения в ЗЕ, публикувани в ДВ, бр. 56 от 24.07.2015 
г. новата приложима преференциална цена за изкупуване на произведената електрическа 
енергия е определена в Решение № Ц - 14 от 01.07.2014г. на ДКЕВР. 
 С писмото до “Екстиим груп“ ЕООД е изпратено Допълнително споразумение към 
договора за изкупуване, за привеждане на договорената преференциална цена за изкупуване 
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на произведената електрическа енергия от “Екстиим груп“ ЕООД в съответствие с 
изискванията на § 18, ал. 1 и ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за 
изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ДВ, бр. 56 от 24.07.2015 г., в сила от 
24.07.2015 г.). 
 В представеното при проверката от „ЧЕЗ Електро България” АД досие на “Екстиим 
груп“ ЕООД е видно, че не е налично писмо и върнато подписано допълнителното 
споразумение към договора. 
 Видно от представената от „ЧЕЗ Електро България” АД справка с изх. №CD-DOC-
1554-1/05.11.2015 г., новата преференциална цена от 01.08.2015г., по която „ЧЕЗ Електро 
България” АД ще изкупува електрическа енергия произведена от фотоволтаичната 
електроцентрала на “Екстиим груп“ ЕООД е в размер на 106,14 лв./ МВтч. Дружеството е 
получило безвъзмездна финансова помощ, представляваща 70 % от одобрените и реално 
извършени разходи за изграждане на ФтЕЦ “ Уши-1“. 
 При извършената проверка се установи, че преференциалната цена за изкупуване на 
електрическа енергия от “Екстиим груп“ ЕООД е съгласно определената цена в размер на 
106,14 лв./ МВтч. по т.14 от Решение № Ц - 14/01.07.2014 г. на ДКЕВР за ФЕЦ с инсталирана 
мощност над 30 до 200 кВтp, с процент на безвъзмездно финансиране над 60% до 70%, където 
попада „ФВЕЦ- Уши-1“. 
 Видно от гореизложеното „ЧЕЗ Електро България” АД е коригирало цената по 
договора в съответствие с разпоредбата на § 18, ал. 1 и ал. 2 от Преходните и заключителни 
разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ДВ, бр.56 от 
24.07.2015 г., в сила от 24.07.2015 г.).  
 При проверката на договорените преференциални цени и изплатената електрическа 
енергия от „ЧЕЗ Електро България” АД по сключения договор с “Екстиим груп“ ЕООД се 
установи, че: 
 - за периода от 30.06.2012 г. до 31.07.2015 г. е произведена и фактурирана от 
дружеството електрическа енергия в общ размер на 832 166 кВтч., като са начислени и 
изплатени средства в общ размер на 472 179,30 лева, без ДДС по определена в договора 
преференциална цена в размер на 567,41 лв. 
 - за периода от 01.08.2015 г. до 30.09.2015 г. е произведена и фактурирана от 
дружеството електрическа енергия в общ размер на 53 780 кВтч., като са начислени и 
изплатени средства в общ размер на 5 708,24 лева без ДДС по определената с Решение № Ц - 
14/01.07.2014 г. преференциална цена в размер на 106,14 лв. за МВч. 
 2.1.1.19. Договор №245/22.06.2012 г. - “Мар инвест 2009“ ЕООД 
 В представеното досие на дружеството са налични документи, при проверката на които 
се установи: 
 От Разплащателна агенция към ДФ „Земеделие” на “Мар инвест 2009“ ЕООД е 
издадена Квитанция с идентификационен номер 06/311/00216/15.07.2010 г. за прием на 
Заявление за подпомагане по мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” от 
Програмата за развитие на селските райони за периода 2007г.-2013 г. 
 На 19.09.2011 г. между ДФ „Земеделие” /Фондът/ и “Мар инвест 2009“ ЕООД 
/Ползвател/ е сключен договор №06/311/00216 от 19.09.2011 г. за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ, представляваща 72 % от одобрените и реално извършени от 
Ползвателя, разходи, свързани с осъществяването на проекта.  
 Съгласно договора първоначално одобрената безвъзмездна финансова помощ е в 
размер на 391 160,00 лв. 
 На 23.04.2012 г. между ДФ „Земеделие” /Фондът/ и “Мар инвест 2009“ ЕООД 
/Ползвател/ е сключен анекс към договор №06/311/00216 от 19.09.2011 г. за отпускане на 
безвъзмездна финансова помощ. С анекса е променен процентът на предоставяната 
безвъзмездна финансова помощ от 72% на 80 % от одобрените и реално извършени от 
Ползвателя разходи, свързани с осъществяването на проекта, като одобрената безвъзмездна 
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финансова помощ е променена в размер на 314 353,60 лв. В анекса е променена таблицата за 
одобрените инвестиционни разходи /Приложение №1 към договора/. Съгласно новата 
таблица одобрените за финансиране разходи са в размер на 392 942 лв., а одобрената 
субсидия е в размер на 314 353,60 лв. или 80%. 
 В досието на обекта е приложена Декларация от 25.06.2012 г., подписана от Мариана 
Желева, в която същата е декларирала: 
 - в т.1, че при изграждането на ФтЕЦ „Мар инвест“ не са използвани средства по 
национална и/или европейска схема за подпомагане, заявлението за които да е подадено след 
03.05.2011 г. Използвани са средства по Мярка 311 от ДФЗ, заявлението за което е с 
идентификационен №06/311/00216/15.07.2010 г., договор №06/311/00216/19.09.2011 г.; 
 - в т.2 е посочено, че считано от 22.06.2012 г. преференциалната цена за продажба на 
произведената електрическа енергия от централата, в съответствие с ценовото решение на 
ДКЕВР е в размер на 567,41лв./Мвч.  
 На 22.06.2012 г. между „ЧЕЗ Електро България” АД и “Мар инвест“ ЕООД е сключен 
договор № 245/22.06.2012 г. за изкупуване на електрическа енергия произведена от ФтЕЦ “ 
Мар инвест“ с инсталирана мощност 97 кW. Определената преференциална цена по договора 
е в размер на 567,41 лева. Срокът на договора е до 12.06.2032 г. 
 Считано от 01.07.2011 г. с Решение № Ц-18 от 20.06.2011 година, Държавната комисия 
за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) е определила преференциална цена за продажба на 
електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници. За фотоволтаични електрически 
централи с мощност над 30 до 200 kВт p, където попада ФтЕЦ „Мар инвест“, определената с 
решението цена е 567.41 лв./ МВтч.  
 Заявлението за подпомагане по мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски 
дейности” на “Мар инвест“ ЕООД за „ФтЕЦ – Мар инвест“ е подадено на 15.07.2010 г., т.е. 
преди влизането в сила на Закона за енергията от възобновяеми източници и разпоредбите на 
чл.31, ал.7, т.2 и ал.8,  съгласно §11 от ДР от същия закон са неприложими. 
 Договорената цена в размер на 567.41 лв./ МВтч. е съгласно определената от 
ДКЕВР преференциална цена, действаща към датата на въвеждане в експлоатация по 
смисъла на ЗУТ на енергийния обект за производство на електрическа енергия - 
12.06.2012 г. 
 С писмо изх. №1199/21.08.2015 г. „ЧЕЗ Електро България” АД е уведомило “Мар 
инвест 2009“ ЕООД, че съгласно последните изменения в ЗЕ, публикувани в ДВ, бр.56 от 
24.07.2015 г. новата приложима преференциална цена за изкупуване на произведената 
електрическа енергия е определена в Решение № Ц - 14 от 01.07.2014г. на ДКЕВР. 
 С писмото до “Мар инвест 2009“ ЕООД е изпратено Допълнително споразумение към 
договора за изкупуване, за привеждане на договорената преференциална цена за изкупуване 
на произведената електрическа енергия от “Мар инвест 2009“ ЕООД в съответствие с 
изискванията на § 18, ал. 1 и ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за 
изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ДВ, бр. 56 от 24.07.2015 г., в сила от 
24.07.2015 г.). 
 От представеното при проверката от „ЧЕЗ Електро България” АД досие на “Мар 
инвест 2009“ ЕООД е видно, че не е налично писмо и върнато подписано допълнителното 
споразумение към договора. 
 Видно от представената от „ЧЕЗ Електро България” АД справка с изх. №CD-DOC-
1554-1/05.11.2015 г., новата преференциална цена от 01.08.2015г., по която „ЧЕЗ Електро 
България” АД ще изкупува електрическа енергия произведена от фотоволтаичната 
електроцентрала на “Мар инвест“ е в размер на 100,41 лв./МВтч. В справката е посочено, че 
дружеството е получило безвъзмездна финансова помощ, представляваща 72 % от одобрените 
и реално извършени разходи за изграждане на ФтЕЦ „Мар инвест“. Съгласно анекс от 
23.04.2012 г.  към договор №06/311/00216 от 19.09.2011 г. получената безвъзмездна 
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финансова помощ, представлява 80% от одобрените и реално извършени разходи за 
изграждане на ФтЕЦ “ Мар инвест“.    
 При извършената проверка се установи, че преференциалната цена за изкупуване на 
електрическа енергия от “Мар инвест 2009“ ЕООД е съгласно определената цена в размер на 
100,41 лв./МВтч. по т.14 от Решение №Ц - 14/01.07.2014 г. на ДКЕВР за ФЕЦ с инсталирана 
мощност над 30 до 200 кВтp, с процент на безвъзмездно финансиране над 70% до 80%, където 
попада „ФВЕЦ-Мар инвест“. 
 Видно от гореизложеното „ЧЕЗ Електро България” АД е коригирало цената по 
договора в съответствие с разпоредбата на § 18, ал. 1 и ал. 2 от Преходните и заключителни 
разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ДВ, бр.56 от 
24.07.2015 г., в сила от 24.07.2015 г.).  
 При проверката на договорените преференциални цени и изплатената електрическа 
енергия от „ЧЕЗ Електро България” АД по сключения договор с “Мар инвест 2009“ ЕООД се 
установи, че: 
 - за периода от 30.06.2012 г. до 31.07.2015 г. е произведена и фактурирана от 
дружеството електрическа енергия в общ размер на 407 544 кВтч., като са начислени и 
изплатени средства в общ размер на 231 244,55 лева, без ДДС по определена в договора 
преференциална цена в размер на 567,41 лв. 
 - за периода от 01.08.2015 г. до 30.09.2015 г. е произведена и фактурирана от 
дружеството електрическа енергия в общ размер на 25 964 кВтч., като са начислени и 
изплатени средства в общ размер на 2 607 лева без ДДС по определената с Решение № Ц - 
14/01.07.2014 г. преференциална цена в размер на 100,41 лв. за МВч. 
 2.1.1.20.  Договор №246/22.06.2012 г. - “Сони Солар“ ЕООД 
 В представеното досие на дружеството са налични документи, при проверката на които 
се установи: 
 От Разплащателна агенция към ДФ „Земеделие” на “Сони Солар“ ЕООД е издадена 
Квитанция с идентификационен номер 06/311/00228/16.07.2010 г. за прием на Заявление за 
подпомагане по мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” от Програмата за 
развитие на селските райони за периода 2007г.-2013 г. 
 На 19.09.2011 г. между ДФ „Земеделие” /Фондът/ и “Сони Солар“ ЕООД /Ползвател/ е 
сключен договор №06/311/00228 от 19.09.2011 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ, представляваща 71% от одобрените и реално извършени от Ползвателя, разходи, 
свързани с осъществяването на проекта.  
 Съгласно договора първоначално одобрената безвъзмездна финансова помощ е в 
размер на 391 160,00 лв. 
 На 27.04.2012 г. между ДФ „Земеделие” /Фондът/ и “Сони Солар“ ЕООД /Ползвател/ е 
сключен анекс към договор №06/311/00228 от 19.09.2011 г. за отпускане на безвъзмездна 
финансова помощ. С анекса е променен процентът на предоставяната безвъзмездна 
финансова помощ от 71% на 80 % от одобрените и реално извършени от Ползвателя разходи, 
свързани с осъществяването на проекта, като одобрената безвъзмездна финансова помощ е 
променена в размер на 316 129,60 лв. В анекса е променена таблицата за одобрените 
инвестиционни разходи /Приложение №1 към договора/. Съгласно новата таблица 
одобрените за финансиране разходи са в размер на 395 162 лв., а одобрената субсидия е в 
размер на 316 129,60 лв. или 80%. 
 В досието на обекта е приложена Декларация от 25.06.2012 г., подписана от Соня 
Йорданова, в която същата е декларирала: 
 - в т.1, че при изграждането на ФтЕЦ “Сони Солар“ не са използвани средства по 
национална и/или европейска схема за подпомагане, заявлението за които да е подадено след 
03.05.2011 г. Използвани са средства по Мярка 311 от ДФЗ, заявлението за което е с 
идентификационен №06/311/00228/16.07.2010 г., договор №06/311/00228/19.09.2011 г.; 
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 - в т.2 е посочено, че считано от 22.06.2012 г. преференциалната цена за продажба на 
произведената електрическа енергия от централата, в съответствие с ценовото решение на 
ДКЕВР е в размер на 567,41лв./Мвч.  
 На 22.06.2012 г. между „ЧЕЗ Електро България” АД и “Сони Солар“ ЕООД е сключен 
договор № 246/22.06.2012 г. за изкупуване на електрическа енергия произведена от ФтЕЦ 
“Сони Солар“ с инсталирана мощност 97 кW. Определената преференциална цена по 
договора е в размер на 567,41 лева. Срокът на договора е до 12.06.2032 г. 
 Считано от 01.07.2011 г. с Решение № Ц-18 от 20.06.2011 година, Държавната комисия 
за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) е определила преференциална цена за продажба на 
електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници. За фотоволтаични електрически 
централи с мощност над 30 до 200 kВт p, където попада ФтЕЦ „Сони Солар“, определената с 
решението цена е 567.41 лв./ МВтч.  
 Заявлението за подпомагане по мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски 
дейности” на “Сони Солар“ ЕООД за „ФтЕЦ – Сони Солар“ е подадено на 16.07.2010 г., т.е. 
преди влизането в сила на Закона за енергията от възобновяеми източници и разпоредбите на 
чл.31, ал.7, т.2 и ал.8,  съгласно §11 от ДР от същия закон са неприложими. 
 Договорената цена в размер на 567.41 лв./МВтч. е съгласно определената от ДКЕВР 
преференциална цена, действаща към датата на въвеждане в експлоатация по смисъла на ЗУТ 
на енергийния обект за производство на електрическа енергия - 12.06.2012 г. 
 С писмо изх.№1205/21.08.2015 г. „ЧЕЗ Електро България” АД е уведомило “Сони 
Солар“ ЕООД, че съгласно последните изменения в ЗЕ, публикувани в ДВ, бр.56 от 
24.07.2015 г. новата приложима преференциална цена за изкупуване на произведената 
електрическа енергия е определена в Решение № Ц - 14 от 01.07.2014г. на ДКЕВР. 
 С писмото до “Сони Солар“ ЕООД е изпратено Допълнително споразумение към 
договора за изкупуване, за привеждане на договорената преференциална цена за изкупуване 
на произведената електрическа енергия от “Сони Солар“ ЕООД в съответствие с 
изискванията на § 18, ал. 1 и ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за 
изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ДВ, бр. 56 от 24.07.2015 г., в сила от 
24.07.2015 г.). 
 От представеното при проверката от „ЧЕЗ Електро България” АД досие на “Сони 
Солар“ ЕООД е видно, че не е налично писмо от дружеството и върнато подписано 
допълнителното споразумение към договора. 
 Видно от представената от „ЧЕЗ Електро България” АД справка с изх. №CD-DOC-
1554-1/05.11.2015 г., новата преференциална цена от 01.08.2015г., по която „ЧЕЗ Електро 
България” АД ще изкупува електрическа енергия произведена от Фотоволтаичната 
Електроцентрала на “Сони Солар“ ЕООД е в размер на 100,41 лв./ МВтч. В справката е 
посочено, че дружеството е получило безвъзмездна финансова помощ, представляваща 71 % 
от одобрените и реално извършени разходи за изграждане на ФтЕЦ “Сони Солар“. Съгласно 
анекс от 27.04.2012 г. към договор №06/311/00228 от 19.09.2011 г. получената безвъзмездна 
финансова помощ, представлява 80% от одобрените и реално извършени разходи за 
изграждане на ФтЕЦ “Сони Солар“.   
 Съгласно предоставена с писмо вх.№26-Д-25/19.11.2015 г. информация от ДФ 
„Земеделие“ на АДФИ, одобрените за финансиране разходи на “Сони Солар“ ЕООД са в 
размер на 395 162 лв., а одобрената субсидия е в размер на 316 129,60 лв., или безвъзмездната 
финансова помощ представлява 80% от одобрените и реално извършени разходи за 
изграждане на енергийния обект. 
 При извършената проверка се установи, че преференциалната цена за изкупуване на 
електрическа енергия от “Сони Солар“ ЕООД е съгласно определената цена в размер на 
100,41 лв./МВтч. по т.14 от Решение №Ц - 14/01.07.2014 г. на ДКЕВР за ФЕЦ с инсталирана 
мощност над 30 до 200 кВтp, с процент на безвъзмездно финансиране над 70% до 80%, където 
попада „ФВЕЦ- Сони Солар“. 
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 Видно от гореизложеното, „ЧЕЗ Електро България” АД е коригирало цената по 
договора в съответствие с разпоредбата на § 18, ал. 1 и ал. 2 от Преходните и заключителни 
разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ДВ, бр.56 от 
24.07.2015 г., в сила от 24.07.2015 г.).  
 При проверката на договорените преференциални цени и изплатената електрическа 
енергия от „ЧЕЗ Електро България” АД по сключения договор със “Сони Солар“ ЕООД се 
установи, че: 
 - за периода от 30.06.2012 г. до 31.07.2015 г. е произведена и фактурирана от 
дружеството електрическа енергия в общ размер на 412 310 кВтч., като са начислени и 
изплатени средства в общ размер на 233 948,83 лева, без ДДС по определена в договора 
преференциална цена в размер на 567,41 лв. 
 - за периода от 01.08.2015 г. до 30.09.2015 г. е произведена и фактурирана от 
дружеството електрическа енергия в общ размер на 25 673 кВтч., като са начислени и 
изплатени средства в общ размер на 2 577,78 лева без ДДС по определената с Решение № Ц - 
14/01.07.2014 г. преференциална цена в размер на 100,41 лв. за МВч. 
 2.1.1.21. Договор №247/22.06.2012 г. -“Дортех“ ЕООД 
 В представеното досие на дружеството са налични документи, при проверката на които 
се установи: 
 От Разплащателна агенция към ДФ „Земеделие” на “Дортех“ ЕООД е издадена 
Квитанция с идентификационен номер 06/311/00215/15.07.2010 г. за прием на Заявление за 
подпомагане по мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” от Програмата за 
развитие на селските райони за периода 2007г.-2013 г. 
 На 19.09.2011 г. между ДФ „Земеделие” /Фондът/ и “Дортех“ ЕООД /Ползвател/ е 
сключен договор №06/311/00215 от 19.09.2011 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ, представляваща 72 % от одобрените и реално извършени от Ползвателя разходи, 
свързани с осъществяването на проекта.  
 Съгласно договора първоначално одобрената безвъзмездна финансова помощ е в 
размер на 391 160,00 лв. 
 На 23.04.2012 г. между ДФ „Земеделие” /Фондът/ и “Дортех“ ЕООД /Ползвател/ е 
сключен анекс към договор №06/311/00215 от 19.09.2011 г. за отпускане на безвъзмездна 
финансова помощ. С анекса е променен процентът на предоставяната безвъзмездна 
финансова помощ от 72% на 80 % от одобрените и реално извършени от Ползвателя разходи, 
свързани с осъществяването на проекта, като одобрената безвъзмездна финансова помощ е 
променена в размер на 314 353,60 лв. В анекса е променена таблицата за одобрените 
инвестиционни разходи /Приложение №1 към договора/. Съгласно новата таблица 
одобрените за финансиране разходи са в размер на 392 942 лв., а одобрената субсидия е в 
размер на 314 353,60 лв. или 80%. 
 В досието на обекта е приложена Декларация от 25.06.2012 г., подписана от Дора 
Павлова, в която същата е декларирала: 
 - в т.1, че при изграждането на ФтЕЦ “Дортех“ не са използвани средства по 
национална и/или европейска схема за подпомагане, заявлението за които да е подадено след 
03.05.2011 г. Използвани са средства по Мярка 311 от ДФЗ, заявлението за което е с 
идентификационен №06/311/00215/15.07.2010 г., договор №06/311/00215/19.09.2011 г.; 
 - в т. 2 е посочено, че считано от 22.06.2012 г. преференциалната цена за продажба на 
произведената електрическа енергия от централата, в съответствие с ценовото решение на 
ДКЕВР е в размер на 567,41лв./Мвч.  
 На 22.06.2012 г. между „ЧЕЗ Електро България” АД и “Дортех“ ЕООД“ е сключен 
договор № 247/22.06.2012 г. за изкупуване на електрическа енергия произведена от ФтЕЦ “ 
Дортех“ с инсталирана мощност 97 кW. Определената преференциална цена по договора е в 
размер на 567,41 лева. Срокът на договора е до 12.06.2032 г. 
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 Считано от 01.07.2011 г. с Решение № Ц-18 от 20.06.2011 година, Държавната комисия 
за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) е определила преференциална цена за продажба на 
електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници. За фотоволтаични електрически 
централи с мощност над 30 до 200 kВт p, където попада ФтЕЦ „Дортех“, определената с 
решението цена е 567.41 лв./ МВтч.  
 Заявлението за подпомагане по мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски 
дейности” на “Дортех“ ЕООД за „ФтЕЦ – Дортех“ е подадено на 15.07.2010 г., т.е. преди 
влизането в сила на Закона за енергията от възобновяеми източници и разпоредбите на чл.31, 
ал.7, т.2 и ал.8,  съгласно §11 от ДР от същия закон са неприложими. 
 Договорената цена в размер на 567.41 лв./ МВтч. е съгласно определената от 
ДКЕВР преференциална цена, действаща към датата на въвеждане в експлоатация по 
смисъла на ЗУТ на енергийния обект за производство на електрическа енергия - 
12.06.2012 г. 
 С писмо изх. №1204/21.08.2015 г., „ЧЕЗ Електро България” АД е уведомило “Дортех“ 
ЕООД, че съгласно последните изменения в ЗЕ, публикувани в ДВ, бр.56 от 24.07.2015 г. 
новата приложима преференциална цена за изкупуване на произведената електрическа 
енергия е определена в Решение № Ц - 14 от 01.07.2014г. на ДКЕВР. 
 С писмото до “Дортех“ ЕООД е изпратено Допълнително споразумение към договора 
за изкупуване, за привеждане на договорената преференциална цена за изкупуване на 
произведената електрическа енергия от “Дортех“ ЕООД в съответствие с изискванията на § 
18, ал. 1 и ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и 
допълнение на Закона за енергетиката (ДВ, бр. 56 от 24.07.2015 г., в сила от 24.07.2015 г.). 
 В представеното при проверката от „ЧЕЗ Електро България” АД досие на “Дортех“ 
ЕООД е видно, че не е налично писмо от дружеството и върнато подписано допълнителното 
споразумение към договора. 
 Видно от представената от „ЧЕЗ Електро България” АД справка с изх. №CD-DOC-
1554-1/05.11.2015 г., новата преференциална цена от 01.08.2015г., по която „ЧЕЗ Електро 
България” АД ще изкупува електрическа енергия произведена от Фотоволтаичната 
електроцентрала на “Дортех“ ЕООД е в размер на 100,41 лв./ МВтч. В справката е посочено, 
че дружеството е получило безвъзмездна финансова помощ, представляваща 72 % от 
одобрените и реално извършени разходи за изграждане на ФтЕЦ „ФтЕЦ – Дортех“. Съгласно 
анекс от 23.04.2012 г. към договор №06/311/00215 от 19.09.2011 г. получената безвъзмездна 
финансова помощ, представлява 80% от одобрените и реално извършени разходи за 
изграждане на „ФтЕЦ – Дортех“.   
 При извършената проверка се установи, че преференциалната цена за изкупуване на 
електрическа енергия от “Дортех“ ЕООД е съгласно определената цена в размер на 100,41 
лв./МВтч. по т.14 от Решение № Ц - 14/01.07.2014 г. на ДКЕВР за ФЕЦ с инсталирана 
мощност над 30 до 200 кВтp, с процент на безвъзмездно финансиране над 70% до 80%, където 
попада „ФВЕЦ- Дортех“. 
 Видно от гореизложеното „ЧЕЗ Електро България” АД е коригирало цената по 
договора в съответствие с разпоредбата на § 18, ал. 1 и ал. 2 от Преходните и заключителни 
разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ДВ, бр. 56 от 
24.07.2015 г., в сила от 24.07.2015 г.).  
 При проверката на договорените преференциални цени и изплатената електрическа 
енергия от „ЧЕЗ Електро България” АД по сключения договор с “Дортех“ ЕООД се установи, 
че: 
 - за периода от 30.06.2012 г. до 31.07.2015 г. е произведена и фактурирана от 
дружеството електрическа енергия в общ размер на 416 880 кВтч., като са начислени и 
изплатени средства в общ размер на 236 541,90 лева, без ДДС по определена в договора 
преференциална цена в размер на 567,41 лв. 
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 - за периода от 01.08.2015 г. до 30.09.2015 г. е произведена и фактурирана от 
дружеството електрическа енергия в общ размер на 26 637 кВтч., като са начислени и 
изплатени средства в общ размер на 2 674,65 лева без ДДС по определената с Решение № Ц - 
14/01.07.2014 г. преференциална цена в размер на 100,41 лв. за МВч. 
 2.1.1.22. Договор №248/22.06.2012 г. - “Ива Солар 77“ ЕООД 
 В представеното досие на дружеството са налични документи, при проверката на които 
се установи: 
 От Разплащателна агенция към ДФ „Земеделие” на “Ива Солар 77“ ЕООД е издадена 
Квитанция с идентификационен номер 06/311/00227/16.07.2010 г. за прием на Заявление за 
подпомагане по мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” от Програмата за 
развитие на селските райони за периода 2007г.-2013 г. 
 На 19.09.2011 г. между ДФ „Земеделие” /Фондът/ и “Ива Солар 77“ ЕООД /Ползвател/ 
е сключен договор №06/311/00227 от 19.09.2011 г. за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ, представляваща 72 % от одобрените и реално извършени от Ползвателя, 
разходи, свързани с осъществяването на проекта.  
 Съгласно договора първоначално одобрената безвъзмездна финансова помощ е в 
размер на 391 160,00 лв. 
 На 23.04.2012 г. между ДФ „Земеделие” /Фондът/ и “Ива Солар 77“ ЕООД /Ползвател/ 
е сключен анекс към договор №06/311/00227 от 19.09.2011 г. за отпускане на безвъзмездна 
финансова помощ. С анекса е променен процентът на предоставяната безвъзмездна 
финансова помощ от 72% на 80 % от одобрените и реално извършени от Ползвателя разходи, 
свързани с осъществяването на проекта, като одобрената безвъзмездна финансова помощ е 
променена в размер на 314 722,80 лв. В анекса е променена таблицата за одобрените 
инвестиционни разходи /Приложение №1 към договора/. Съгласно новата таблица 
одобрените за финансиране разходи са в размер на 393 466 лв., а одобрената субсидия е в 
размер на 314 772,80 лв. или 80%. 
 В досието на обекта е приложена Декларация от 25.06.2012 г., подписана от Ивалина 
Игнатова, в която същата е декларирала: 
 - в т. 1, че при изграждането на ФтЕЦ “Ива Солар 77“ не са използвани средства по 
национална и/или европейска схема за подпомагане, заявлението за които да е подадено след 
03.05.2011 г. Използвани са средства по Мярка 311 от ДФЗ, заявлението за което е с 
идентификационен №06/311/00227/16.07.2010 г., договор №06/311/00227/19.09.2011 г.; 
 - в т. 2 е посочено, че считано от 22.06.2012 г. преференциалната цена за продажба на 
произведената електрическа енергия от централата, в съответствие с ценовото решение на 
ДКЕВР е в размер на 567,41лв./Мвч.  
 На 22.06.2012 г. между „ЧЕЗ Електро България” АД и “Ива Солар 77“ е сключен 
договор № 248/22.06.2012 г. за изкупуване на електрическа енергия произведена от ФтЕЦ 
“Ива Солар 77“ с инсталирана мощност 97 кW. Определената преференциална цена по 
договора е в размер на 567,41 лева. Срокът на договора е до 12.06.2032 г. 
 Считано от 01.07.2011 г. с Решение № Ц-18 от 20.06.2011 година, Държавната комисия 
за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) е определила преференциална цена за продажба на 
електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници. За фотоволтаични електрически 
централи с мощност над 30 до 200 kВт p, където попада ФтЕЦ „Ива Солар 77“, определената 
с решението цена е 567.41 лв./ МВтч.  
 Заявлението за подпомагане по мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски 
дейности” на “Ива Солар 77“ ЕООД за „ФтЕЦ – Ива Солар 77“ е подадено на 16.07.2010 г., 
т.е. преди влизането в сила на Закона за енергията от възобновяеми източници и разпоредбите 
на чл.31, ал.7, т.2 и ал.8,  съгласно §11 от ДР от същия закон са неприложими. 
 Договорената цена в размер на 567.41 лв./ МВтч. е съгласно определената от 
ДКЕВР преференциална цена, действаща към датата на въвеждане в експлоатация по 
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смисъла на ЗУТ на енергийния обект за производство на електрическа енергия - 
12.06.2012 г. 
 С писмо изх. №1203/21.08.2015 г. „ЧЕЗ Електро България” АД е уведомило “Ива 
Солар 77“ ЕООД, че съгласно последните изменения в ЗЕ, публикувани в ДВ, бр.56 от 
24.07.2015 г., новата приложима преференциална цена за изкупуване на произведената 
електрическа енергия е определена в Решение № Ц - 14 от 01.07.2014г. на ДКЕВР. 
 С писмото до “Ива Солар 77“ ЕООД е изпратено Допълнително споразумение към 
договора за изкупуване, за привеждане на договорената преференциална цена за изкупуване 
на произведената електрическа енергия от “Ива Солар 77“ ЕООД в съответствие с 
изискванията на § 18, ал. 1 и ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за 
изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ДВ, бр. 56 от 24.07.2015 г., в сила от 
24.07.2015 г.). 
 В представеното при проверката от „ЧЕЗ Електро България” АД досие на “ Ива Солар 
77“ ЕООД е видно, че не е налично писмо от дружеството и върнато подписано 
допълнителното споразумение към договора. 
 Видно от представената от „ЧЕЗ Електро България” АД справка с изх. №CD-DOC-
1554-1/05.11.2015 г., новата преференциална цена от 01.08.2015г., по която „ЧЕЗ Електро 
България” АД ще изкупува електрическа енергия произведена от Фотоволтаичната 
електроцентрала на “Ива Солар 77“ ЕООД е в размер на 100,41 лв./ МВтч. В справката е 
посочено, че дружеството е получило безвъзмездна финансова помощ, представляваща 72 % 
от одобрените и реално извършени разходи за изграждане на ФтЕЦ “Ива Солар 77“. Съгласно 
анекс от 23.04.2012 г. към договор №06/311/00227 от 19.09.2011 г. получената безвъзмездна 
финансова помощ, представлява 80% от одобрените и реално извършени разходи за 
изграждане на ФтЕЦ “Ива Солар 77“.   
 Съгласно предоставена с писмо вх.№26-Д-25/19.11.2015 г. информация от ДФ 
„Земеделие“ на АДФИ, одобрените за финансиране разходи на “Ива Солар 77“ ЕООД са в 
размер на 393 466 лв., а одобрената субсидия е в размер на 314 772,80 лв. или 80% от 
одобрените и реално извършени разходи за изграждане на енергийния обект. 
 При извършената проверка се установи, че преференциалната цена за изкупуване на 
електрическа енергия от “Ива Солар 77“ ЕООД, посочена в допълнителното споразумение е 
съгласно определената цена в размер на 100,41 лв./МВтч. по т.14 от Решение №Ц - 
14/01.07.2014 г. на ДКЕВР за ФЕЦ с инсталирана мощност над 30 до 200 кВтp, с процент на 
безвъзмездно финансиране над 70% до 80%, където попада „ФВЕЦ- Ива Солар 77“. 
 Видно от гореизложеното „ЧЕЗ Електро България” АД е коригирало цената по 
договора в съответствие с разпоредбата на § 18, ал. 1 и ал. 2 от Преходните и заключителни 
разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ДВ, бр.56 от 
24.07.2015 г., в сила от 24.07.2015 г.).  
 При проверката на договорените преференциални цени и изплатената електрическа 
енергия от „ЧЕЗ Електро България” АД по сключения договор с “Ива Солар 77“ ЕООД се 
установи, че: 
 - за периода от 30.06.2012 г. до 31.07.2015 г. е произведена и фактурирана от 
дружеството електрическа енергия в общ размер на 406 488 кВтч., като са начислени и 
изплатени средства в общ размер на 230 645,36 лева, без ДДС по определена в договора 
преференциална цена в размер на 567,41 лв. 
 - за периода от 01.08.2015 г. до 30.09.2015 г. е произведена и фактурирана от 
дружеството електрическа енергия в общ размер на 26 116,75 кВтч., като са начислени и 
изплатени средства в общ размер на 2 622,38 лева без ДДС по определената с Решение № Ц - 
14/01.07.2014 г. преференциална цена в размер на 100,41 лв. за МВч. 
 2.1.1.23. Договор №256/26.06.2012 г. “Еклипт“ ЕООД 
 В представеното досие на дружеството са налични документи, при проверката на които 
се установи: 
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 От Разплащателна агенция към ДФ „Земеделие” на “Еклипт“ ЕООД е издадена 
Квитанция с идентификационен номер 23/312/01713/05.08.2010 г. за прием на Заявление за 
подпомагане по мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” от 
Програмата за развитие на селските райони за периода 2007г.-2013 г. 
 На 31.08.2011 г. между ДФ „Земеделие” /Фондът/ и “Еклипт“ ЕООД /Ползвател/ е 
сключен договор №23/312/01713 от 31.08.2011 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ, представляваща 80% от одобрените и реално извършени от Ползвателя разходи, 
свързани с осъществяването на проекта.  
 В представения договор не е отбелязан размера на първоначално одобрената 
безвъзмездна финансова помощ. 
 В досието на обекта е приложена Декларация от 28.06.2012 г., подписана от Силвия 
Георгиева - управител, в която същата е декларирала: 
 - в т.1, че при изграждането на ФтЕЦ “Златица“ не са използвани средства по 
национална и/или европейска схема за подпомагане, заявлението за които да е подадено след 
03.05.2011 г. Използвани са средства по Мярка 312 от ДФЗ, заявлението за което е с 
идентификационен №23/312/01713/05.08.2010 г., договор №23/312/01713/31.08.2011 г.; 
 - в т.2 е посочено, че считано от 26.06.2012 г. преференциалната цена за продажба на 
произведената електрическа енергия от централата, в съответствие с ценовото решение на 
ДКЕВР е в размер на 567,41лв./Мвч.  
 На 26.06.2012 г. между „ЧЕЗ Електро България” АД и “Еклипт“ ЕООД е сключен 
договор № 256/26.06.2012 г. за изкупуване на електрическа енергия произведена от ФтЕЦ “ 
Златица“ с инсталирана мощност 66 кW. Определената преференциална цена по договора е в 
размер на 567,41 лева. Срокът на договора е до 18.06.2032 г. 
 Считано от 01.07.2011 г. с Решение № Ц-18 от 20.06.2011 година, Държавната комисия 
за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) е определила преференциална цена за продажба на 
електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници. За фотоволтаични електрически 
централи с мощност над 30 до 200 kВт p, където попада ФтЕЦ „Златица“, определената с 
решението цена е 567.41 лв./ МВтч.  
 Заявлението за подпомагане по мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на 
микропредприятия” на “Еклипт“ ЕООД за „ФтЕЦ – Златица“ е подадено на 05.08.2010 г., т.е. 
преди влизането в сила на Закона за енергията от възобновяеми източници и разпоредбите на 
чл.31, ал.7, т.2 и ал.8,  съгласно §11 от ДР от същия закон са неприложими. 
 Договорената цена в размер на 567.41 лв./МВтч. е съгласно определената от ДКЕВР 
преференциална цена, действаща към датата на въвеждане в експлоатация по смисъла на ЗУТ 
на енергийния обект за производство на електрическа енергия - 18.06.2012 г. В разрешението 
за ползване №СТ-05-686/18.06.2012 г. на „Еклипт“ ЕООД за ФтЕЦ „Златица“ е посочена 
инсталирана мощност на електроцентралата 72 кWp. 
 С писмо изх. №1202/21.08.2015 г. „ЧЕЗ Електро България” АД е уведомило “Еклипт“ 
ЕООД, че съгласно последните изменения в ЗЕ, публикувани в ДВ, бр.56 от 24.07.2015 г. 
новата приложима преференциална цена за изкупуване на произведената електрическа 
енергия е определена в Решение № Ц - 14 от 01.07.2014г. на ДКЕВР. 
 С писмото до “Еклипт“ ЕООД е изпратено Допълнително споразумение към договора 
за изкупуване, за привеждане на договорената преференциална цена за изкупуване на 
произведената електрическа енергия от “Еклипт“ ЕООД в съответствие с изискванията на § 
18, ал.1 и ал.2 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и 
допълнение на Закона за енергетиката (ДВ, бр. 56 от 24.07.2015 г., в сила от 24.07.2015 г.). 
 В представеното при проверката от „ЧЕЗ Електро България” АД досие на “Еклипт“ 
ЕООД е видно, че не е налично писмо от дружеството и върнато подписано допълнителното 
споразумение към договора. 
 Видно от представената от „ЧЕЗ Електро България” АД справка с изх. №CD-DOC-
1554-1/05.11.2015 г., новата преференциална цена от 01.08.2015г., по която „ЧЕЗ Електро 
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България” АД ще изкупува електрическа енергия произведена от Фотоволтаичната 
електроцентрала на “Еклипт“ ЕООД е в размер на 100,41 лв./МВтч. Дружеството е получило 
безвъзмездна финансова помощ, представляваща 80 % от одобрените и реално извършени 
разходи за изграждане на ФтЕЦ “Златица“. 
 При извършената проверка се установи, че преференциалната цена за изкупуване на 
електрическа енергия от “Еклипт“ ЕООД е съгласно определената цена в размер на 100,41 
лв./МВтч. по т.14 от Решение № Ц - 14/01.07.2014 г. на ДКЕВР за ФЕЦ с инсталирана 
мощност над 30 до 200 кВтp, с процент на безвъзмездно финансиране над 70% до 80%, където 
попада „ФВЕЦ- Златица“. 
 Видно от гореизложеното „ЧЕЗ Електро България” АД е коригирало цената по 
договора в съответствие с разпоредбата на § 18, ал. 1 и ал. 2 от Преходните и заключителни 
разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ДВ, бр.56 от 
24.07.2015 г., в сила от 24.07.2015 г.).  
 При проверката на договорените преференциални цени и изплатената електрическа 
енергия от „ЧЕЗ Електро България” АД по сключения договор с “Еклипт“ ЕООД се установи, 
че: 
 - за периода от 31.08.2012 г. до 31.07.2015 г. е произведена и фактурирана от 
дружеството електрическа енергия в общ размер на 231 704 кВтч., като са начислени и 
изплатени средства в общ размер на 131 471,17 лева, без ДДС по определена в договора 
преференциална цена в размер на 567,41 лв. 
 - за периода от 01.08.2015 г. до 30.09.2015 г. е произведена и фактурирана от 
дружеството електрическа енергия в общ размер на 17 389 кВтч., като са начислени и 
изплатени средства в общ размер на 1 746,03 лева без ДДС по определената с Решение № Ц - 
14/01.07.2014 г. преференциална цена в размер на 100,41 лв. за МВч. 
 2.1.1.24. Договор №258/27.06.2012 г. - “Слънчеви проекти“ ООД 
 В представеното досие на дружеството са налични документи, при проверката на които 
се установи: 
 От Разплащателна агенция към ДФ „Земеделие” на “Слънчеви проекти“ ООД е 
издадена Квитанция с идентификационен номер 15/312/01561/18.07.2010 г. за прием на 
Заявление за подпомагане по мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на 
микропредприятия” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007г.-2013 г. 
 На 21.12.2011 г. между ДФ „Земеделие” /Фондът/ и “Слънчеви проекти“ ООД  
/Ползвател/ е сключен договор №15/312/01561 от 21.12.2011 г. за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ, представляваща 79 % от одобрените и реално извършени от 
Ползвателя, разходи, свързани с осъществяването на проекта.  
 Съгласно договора първоначално одобрената безвъзмездна финансова помощ е в 
размер на 391 160,00 лв. 
 В досието на обекта е приложена Декларация от 27.06.2012 г., подписана от Атанас 
Ангелов - управител, в която същия е декларирал: 
 - в т.1, че при изграждането на ФтЕЦ “Слънчеви проекти“ не са използвани средства 
по национална и/или европейска схема за подпомагане, заявлението за които да е подадено 
след 03.05.2011 г. Използвани са средства по Мярка 312 от ДФЗ, заявлението за което е с 
идентификационен №15/312/01561/18.07.2010 г., договор №15/312/01561/21.12.2011 г.; 
 - в т.2 е посочено, че считано от 27.06.2012 г. преференциалната цена за продажба на 
произведената електрическа енергия от централата, в съответствие с ценовото решение на 
ДКЕВР е в размер на 567,41лв./Мвч.  
 На 27.08.2012 г. между „ЧЕЗ Електро България” АД и “Слънчеви проекти“ ООД е 
сключен договор № 258/27.06.2012 г. за изкупуване на електрическа енергия произведена от 
ФтЕЦ “Слънчеви проекти“ с инсталирана мощност 97 кW. Определената преференциална 
цена по договора е в размер на 567,41 лева. Срокът на договора е до 14.06.2032 г. 
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 Считано от 01.07.2011 г. с Решение № Ц-18 от 20.06.2011 година, Държавната комисия 
за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) е определила преференциална цена за продажба на 
електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници. За фотоволтаични електрически 
централи с мощност над 30 до 200 kВт p, където попада ФтЕЦ “Слънчеви проекти“, 
определената с решението цена е 567.41 лв./ МВтч.  
 Заявлението за подпомагане по мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на 
микропредприятия” на “Слънчеви проекти“ ООД за „ФтЕЦ – Слънчеви проекти“ е подадено 
на 18.07.2012 г., т.е. преди влизането в сила на Закона за енергията от възобновяеми 
източници и разпоредбите на чл.31, ал.7, т.2 и ал.8,  съгласно §11 от ДР от същия закон са 
неприложими. 
 Договорената цена в размер на 567.41 лв./ МВтч. е съгласно определената от 
ДКЕВР преференциална цена, действаща към датата на въвеждане в експлоатация по 
смисъла на ЗУТ на енергийния обект за производство на електрическа енергия - 
14.06.2012 г. 
 С писмо изх. №1212/21.08.2015 г. „ЧЕЗ Електро България” АД е уведомило “Слънчеви 
проекти“ ООД, че съгласно последните изменения в ЗЕ, публикувани в ДВ, бр.56 от 
24.07.2015 г. новата приложима преференциална цена за изкупуване на произведената 
електрическа енергия е определена в Решение № Ц - 14 от 01.07.2014г. на ДКЕВР. 
 С писмото до “Слънчеви проекти“ ООД е изпратено Допълнително споразумение към 
договора за изкупуване, за привеждане на договорената преференциална цена за изкупуване 
на произведената електрическа енергия от “Слънчеви проекти“ ООД в съответствие с 
изискванията на § 18, ал. 1 и ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за 
изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ДВ, бр.56 от 24.07.2015 г., в сила от 
24.07.2015 г.). 
 В представеното при проверката от „ЧЕЗ Електро България” АД досие на “Слънчеви 
проекти“ ООД е видно, че не е налично върнато и  подписано от дружеството допълнително 
споразумение към договора за изкупуване. 
 Видно от представената от „ЧЕЗ Електро България” АД справка с изх. №CD-DOC-
1554-1/05.11.2015 г., новата преференциална цена от 01.08.2015г., по която „ЧЕЗ Електро 
България” АД ще изкупува електрическа енергия произведена от Фотоволтаичната 
електроцентрала на “Слънчеви проекти“ ООД е в размер на 100,41 лв./ МВтч. Дружеството е 
получило безвъзмездна финансова помощ, представляваща 79% от одобрените и реално 
извършени разходи за изграждане на ФтЕЦ “Слънчеви проекти“. 
 С писмо, вх.№Е-1200-740/30.09.2015 г. в КЕВР, от “Слънчеви проекти“ ООД е 
подадена жалба срещу „ЧЕЗ Електро България” АД, във връзка с определяне на 
преференциална цена за изкупуване на електрическа енергия от ВЕИ, като е поискано 
мотивирано становище, в което да се обясни причината, поради която е определена 
оспорената от жалбоподателя цена за изкупуване в размер на 100,41 лв.  
 С писмо, изх.№ 100000082278/16.10.2015 г. до КЕВР и “Слънчеви проекти“ ООД, от 
„ЧЕЗ Електро България” АД е изпратено мотивирано становище, с което се потвърждава 
законосъобразността, при определяне на определената цена. 
 При извършената проверка се установи, че преференциалната цена за изкупуване на 
електрическа енергия от “Слънчеви проекти“ ООД е съгласно определената цена в размер на 
100,41 лв./МВтч. по т.14 от Решение № Ц - 14/01.07.2014 г. на ДКЕВР за ФЕЦ с инсталирана 
мощност над 30 до 200 кВтp, с процент на безвъзмездно финансиране над 70% до 80%, където 
попада „ФВЕЦ-Слънчеви проекти“. 
 Видно от гореизложеното „ЧЕЗ Електро България” АД е коригирало цената по 
договора в съответствие с разпоредбата на § 18, ал. 1 и ал. 2 от Преходните и заключителни 
разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ДВ, бр. 56 от 
24.07.2015 г., в сила от 24.07.2015 г.).  
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 При проверката на договорените преференциални цени и изплатената електрическа 
енергия от „ЧЕЗ Електро България” АД по сключения договор със “Слънчеви проекти“ ООД 
се установи, че: 
 - за периода от 30.06.2012 г. до 31.07.2015 г. е произведена и фактурирана от 
дружеството електрическа енергия в общ размер на 391 428 кВтч., като са начислени и 
изплатени средства в общ размер на 221 346,63 лева, без ДДС по определена в договора 
преференциална цена в размер на 567,41 лв.  
 - за периода от 01.08.2015 г. до 30.09.2015 г. от дружеството са издадени 2 броя 
фактури за произведена електрическа енергия, както средва: 
- ф-ра №41/31.08.2015 г. за м. август 2015 г. в размер на 14 923 кВтч. на стойност 1 583,93 лв. 
без ДДС, по преференциална цена 106,14 лв./МВтч., надвишаваща размера на определената с 
Решение № Ц - 14/01.07.2014 г. на ДКЕВР, а именно: 100,41 лв./ МВтч.  за ФЕЦ - “Слънчеви 
проекти“; 
- ф-ра №42/30.09.2015 г. за м. септември 2015 г. в размер на 10,6325 кВтч. на стойност 
1 128,53 лв. без ДДС, по преференциална цена 106,14 лв./МВтч., надвишаваща размера на 
определената с Решение № Ц - 14/01.07.2014 г. на ДКЕВР, а именно: 100,41 лв./ МВтч.  за 
ФЕЦ - “Слънчеви проекти“. 
 С писма, изх. №№1212-1/11.09.2015 г. и 1226-2/16.10.2015 г. от „ЧЕЗ Електро 
България” АД до „Слънчеви проекти“ ЕООД, са върнати за анулиране издадените 2 броя 
фактури, като от „ЧЕЗ Електро България” АД не са изплатени фактурираните средства.  
 2.1.1.25. Договор №262/27.06.2012 г. -“Елис Консулт“ ЕООД 
 В представеното досие на дружеството са налични документи, при проверката на които 
се установи: 
 От Разплащателна агенция към ДФ „Земеделие” на “Елис Консулт“ ЕООД е издадена 
Квитанция с идентификационен номер 23/312/00945/04.09.2009 г. за прием на Заявление за 
подпомагане по мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” от 
Програмата за развитие на селските райони за периода 2007г.-2013 г. 
 На 15.07.2011 г. между ДФ „Земеделие” /Фондът/ и “Елис Консулт“ ЕООД /Ползвател/ 
е сключен договор №23/312/00945 от 15.07.2011 г. за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ, представляваща 71 % от одобрените и реално извършени от Ползвателя, 
разходи, свързани с осъществяването на проекта.  
 Съгласно договора първоначално одобрената безвъзмездна финансова помощ е в 
размер на 391 154,98 лв. 
 На 10.04.2012 г. между ДФ „Земеделие” /Фондът/ и “Елис Консулт“ ЕООД /Ползвател/ 
е сключен анекс към договор №23/312/00945 от 04.09.2009 г. за отпускане на безвъзмездна 
финансова помощ, представляваща 71 % от одобрените и реално извършени от Ползвателя, 
разходи, свързани с осъществяването на проекта, като се определя, че увеличените разходи са 
изцяло за сметка на Ползвателя и не променят размера на вече одобрената субсидия. 
 В досието на обекта е приложена Декларация от 28.06.2012 г., подписана от Елисавета 
Найденова - управител, в която същата е декларирала: 
 - в т. 1, че при изграждането на ФтЕЦ “Елис“ не са използвани средства по национална 
и/или европейска схема за подпомагане, заявлението за които да е подадено след 03.05.2011 г. 
Използвани са средства по Мярка 312 от ДФЗ, заявлението за което е с идентификационен 
№23/312/00945/04.09.2009 г., договор №23/312/00945/15.07.2011 г.; 
 - в т. 2 е посочено, че считано от 27.06.2012 г. преференциалната цена за продажба на 
произведената електрическа енергия от централата, в съответствие с ценовото решение на 
ДКЕВР е в размер на 567,41лв./Мвч.  
 На 27.06.2012 г. между „ЧЕЗ Електро България” АД и “Елис Консулт“ ЕООД е 
сключен договор № 262/27.06.2012 г. за изкупуване на електрическа енергия произведена от 
ФтЕЦ “Елис“ с инсталирана мощност 76 кW. Определената преференциална цена по договора 
е в размер на 567,41 лева. Срокът на договора е до 25.06.2032 г. 
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 Считано от 01.07.2011 г. с Решение № Ц-18 от 20.06.2011 година, Държавната комисия 
за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) е определила преференциална цена за продажба на 
електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници. За фотоволтаични електрически 
централи с мощност над 30 до 200 kВт p, където попада ФтЕЦ „Елис“, определената с 
решението цена е 567.41 лв./ МВтч.  
 Заявлението за подпомагане по мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на 
микропредприятия” на “Елис Консулт“ ЕООД за „ФтЕЦ – “Елис“ е подадено на 05.08.2010 г., 
т.е. преди влизането в сила на Закона за енергията от възобновяеми източници и разпоредбите 
на чл.31, ал.7, т.2 и ал.8,  съгласно §11 от ДР от същия закон са неприложими. 
 Договорената цена в размер на 567.41 лв./ МВтч. е съгласно определената от 
ДКЕВР преференциална цена, действаща към датата на въвеждане в експлоатация по 
смисъла на ЗУТ на енергийния обект за производство на електрическа енергия - 
25.06.2012 г. 
 С писмо изх. №1211/21.08.2015 г. „ЧЕЗ Електро България” АД е уведомило “Елис 
Консулт“ ЕООД, че съгласно последните изменения в ЗЕ, публикувани в ДВ, бр.56 от 
24.07.2015 г. новата приложима преференциална цена за изкупуване на произведената 
електрическа енергия е определена в Решение № Ц - 14 от 01.07.2014г. на ДКЕВР. 
 С писмото до “Елис Консулт“ ЕООД е изпратено Допълнително споразумение към 
договора за изкупуване за превеждане на договорената преференциална цена за изкупуване на 
произведената електрическа енергия от “Елис Консулт“ ЕООД в съответствие с изискванията 
на § 18, ал. 1 и ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и 
допълнение на Закона за енергетиката (ДВ, бр. 56 от 24.07.2015 г., в сила от 24.07.2015 г.). 
 В представеното при проверката от „ЧЕЗ Електро България” АД досие на “Елис 
Консулт“ ЕООД е видно, че не е налично писмо от дружеството и върнато подписано 
допълнителното споразумение към договора. 
 Видно от представената от „ЧЕЗ Електро България” АД справка с изх. №CD-DOC-
1554-1/05.11.2015 г., новата преференциална цена от 01.08.2015г., по която „ЧЕЗ Електро 
България” АД ще изкупува електрическа енергия произведена от Фотоволтаична 
Електроцентрала на “Елис Консулт“ ЕООД е в размер на 100,41 лв./ МВтч. Дружеството е 
получило безвъзмездна финансова помощ, представляваща 71% от одобрените и реално 
извършени разходи за изграждане на ФтЕЦ “Елис“. 
 При извършената проверка се установи, че преференциалната цена за изкупуване на 
електрическа енергия от “Елис Консулт“ ЕООД е съгласно определената цена в размер на 
100,41 лв./МВтч. по т.14 от Решение № Ц - 14/01.07.2014 г. на ДКЕВР за ФЕЦ с инсталирана 
мощност над 30 до 200 кВтp, с процент на безвъзмездно финансиране над 70% до 80%, където 
попада „ФВЕЦ- Елис“. 
 Видно от гореизложеното „ЧЕЗ Електро България” АД е коригирало цената по 
договора в съответствие с разпоредбата на § 18, ал. 1 и ал. 2 от Преходните и заключителни 
разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ДВ, бр. 56 от 
24.07.2015 г., в сила от 24.07.2015 г.).  
 При проверката на договорените преференциални цени и изплатената електрическа 
енергия от „ЧЕЗ Електро България” АД по сключения договор с “Елис Консулт“ ЕООД се 
установи, че: 
 - за периода от 31.07.2012 г. до 31.07.2015 г. е произведена и фактурирана от 
дружеството електрическа енергия в общ размер на 281 406 кВтч., като са начислени и 
изплатени средства в общ размер на 159 672,55 лева, без ДДС по определена в договора 
преференциална цена в размер на 567,41 лв. 
 - за периода от 01.08.2015 г. до 30.09.2015 г. е произведена и фактурирана от 
дружеството електрическа енергия в общ размер на 18 746,75 кВтч., като са начислени и 
изплатени средства в общ размер на 1 882,36 лева без ДДС по определената с Решение № Ц - 
14/01.07.2014 г. преференциална цена в размер на 100,41 лв. за МВч. 
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 2.1.1.26. Договор №267/28.06.2012 г. “Постфарма“ ООД 
 В представеното досие на дружеството са налични документи, при проверката на които 
се установи: 
 От Разплащателна агенция към ДФ „Земеделие” на “Постфарма“ ООД е издадена 
Квитанция с идентификационен номер 23/311/00375/31.08.2010 г. за прием на Заявление за 
подпомагане по мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” от Програмата за 
развитие на селските райони за периода 2007г.-2013 г. 
 На 08.07.2011 г. между ДФ „Земеделие” /Фондът/ и “Постфарма“ ООД /Ползвател/ е 
сключен договор №23/311/00375 от 08.07.2011 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ, представляваща 78 % от одобрените и реално извършени от Ползвателя, разходи, 
свързани с осъществяването на проекта.  
 Съгласно договора първоначално одобрената безвъзмездна финансова помощ е в 
размер на 391 166,00 лв. 
 В досието на обекта е приложена Декларация от 28.06.2012 г., подписана от Десислава 
Вълкова - управител, в която същата е декларирала: 
 - в т.1, че при изграждането на ФтЕЦ “Гресов цех“ не са използвани средства по 
национална и/или европейска схема за подпомагане, заявлението за които да е подадено след 
03.05.2011 г. Използвани са средства по Мярка 311 от ДФЗ, заявлението за което е с 
идентификационен №23/311/00375/31.08.2010 г., договор №23/311/00375/08.07.2011 г.; 
 - в т.2 е посочено, че считано от 28.06.2012 г. преференциалната цена за продажба на 
произведената електрическа енергия от централата, в съответствие с ценовото решение на 
ДКЕВР е в размер на 596,50 лв./Мвч.  
 На 28.06.2012 г. между „ЧЕЗ Електро България” АД и “Постфарма“ ООД е сключен 
договор № 262/27.06.2012 г. за изкупуване на електрическа енергия произведена от ФтЕЦ “ 
Гресов цех“ с инсталирана мощност 74 кW. Определената преференциална цена по договора е 
в размер на 596,50 лева. Срокът на договора е до 18.06.2032 г. 
 Считано от 01.07.2011 г. с Решение № Ц-18 от 20.06.2011 година, Държавната комисия 
за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) е определила преференциална цена за продажба на 
електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници. За фотоволтаични електрически 
централи с мощност над 30 до 200 kВт p, монтирани на покриви и фасади, където попада 
ФтЕЦ „Гресов цех“, определената с решението цена е 596.50 лв./ МВтч.  
 Заявлението за подпомагане по мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски 
дейности” на “Постфарма“ ООД за „ФтЕЦ – Гресов цех“ е подадено на 31.07.2010 г., т.е. 
преди влизането в сила на Закона за енергията от възобновяеми източници и разпоредбите на 
чл.31, ал.7, т.2 и ал.8,  съгласно §11 от ДР от същия закон са неприложими. 
 Договорената цена в размер на 596.50 лв./ МВтч. е съгласно определената от 
ДКЕВР преференциална цена, действаща към датата на въвеждане в експлоатация по 
смисъла на ЗУТ на енергийния обект за производство на електрическа енергия - 
18.06.2012 г. 
 С писмо изх.№1222/21.08.2015 г. „ЧЕЗ Електро България” АД е уведомило 
“Постфарма“ ООД, че съгласно последните изменения в ЗЕ, публикувани в ДВ, бр.56 от 
24.07.2015 г. новата приложима преференциална цена за изкупуване на произведената 
електрическа енергия е определена в Решение № Ц - 14 от 01.07.2014г. на ДКЕВР. 
 С писмото до “Постфарма“ ООД е изпратено Допълнително споразумение към 
договора за изкупуване, за привеждане на договорената преференциална цена за изкупуване 
на произведената електрическа енергия от “Постфарма“ ООД в съответствие с изискванията 
на § 18, ал. 1 и ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и 
допълнение на Закона за енергетиката (ДВ, бр. 56 от 24.07.2015 г., в сила от 24.07.2015 г.). 
 В представеното при проверката от „ЧЕЗ Електро България” АД досие на “Постфарма“ 
ООД е видно, че не е налично писмо от дружеството и върнато подписано допълнителното 
споразумение към договора. 
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 Видно от представената от „ЧЕЗ Електро България” АД справка с изх. №CD-DOC-
1554-1/05.11.2015 г.,  новата преференциална цена от 01.08.2015г., по която „ЧЕЗ Електро 
България” АД ще изкупува електрическа енергия произведена от Фотоволтаичната 
електроцентрала на “Постфарма“ ООД е в размер на 117,61 лв./ МВтч. Дружеството е 
получило безвъзмездна финансова помощ, представляваща 78% от одобрените и реално 
извършени разходи за изграждане на ФтЕЦ “Гресов цех“. 
 При извършената проверка се установи, че преференциалната цена за изкупуване на 
електрическа енергия от “Постфарма“ ООД е съгласно определената цена в размер на 117,61 
лв./ МВтч. по т.12 от Решение №Ц - 14/01.07.2014 г. на ДКЕВР за ФЕЦ с инсталирана 
мощност над 30 до 200 кВтp, монтирани на покриви и фасади с процент на безвъзмездно 
финансиране над 70% до 80%, където попада „ФВЕЦ- Гресов цех“. 
 Видно от гореизложеното „ЧЕЗ Електро България” АД е коригирало цената по 
договора в съответствие с разпоредбата на § 18, ал. 1 и ал. 2 от Преходните и заключителни 
разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ДВ, бр. 56 от 
24.07.2015 г., в сила от 24.07.2015 г.).  
 При проверката на договорените преференциални цени и изплатената електрическа 
енергия от „ЧЕЗ Електро България” АД по сключения договор с “Постфарма“ ООД се 
установи, че: 
 - за периода от 31.08.2012 г. до 31.07.2015 г. е произведена и фактурирана от 
дружеството електрическа енергия в общ размер на 262 836 кВтч., като са начислени и 
изплатени средства в общ размер на 156 781,67 лева, без ДДС по определена в договора 
преференциална цена в размер на 596,50 лв. 
 - за периода от 01.08.2015 г. до 30.09.2015 г. е произведена и фактурирана от 
дружеството електрическа енергия в общ размер на 21 518,25 кВтч., като са начислени и 
изплатени средства в общ размер на 2 530,76 лева без ДДС по определената с Решение № Ц - 
14/01.07.2014 г. преференциална цена в размер на 117,61 лв. за МВч. 
 2.1.1.27. Договор №275/29.06.2012 г. -“Елпарт“ ООД 
 В представеното досие на дружеството са налични документи, при проверката на които 
се установи: 
 От Разплащателна агенция към ДФ „Земеделие” на “Елпарт“ ООД е издадена 
Квитанция с идентификационен номер 11/311/00124/15.06.2010 г. за прием на Заявление за 
подпомагане по мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” от Програмата за 
развитие на селските райони за периода 2007г.-2013 г. 
 На 15.04.2011 г. между ДФ „Земеделие” /Фондът/ и “Елпарт“ ООД /Ползвател/ е 
сключен договор №11/311/00124/15.04.2011 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ, представляваща 80 % от одобрените и реално извършени от Ползвателя, разходи, 
свързани с осъществяването на проекта.  
 Съгласно договора първоначално одобрената безвъзмездна финансова помощ е в 
размер на 378 070,40 лв. 
 В досието на обекта е приложена Декларация от 29.06.2012 г., подписана от Росен 
Йонков - управител, в която същия е декларирал: 
 - в т.1, че при изграждането на ФтЕЦ “Видима“ не са използвани средства по 
национална и/или европейска схема за подпомагане; 
 - в т.2 е посочено, че считано от 29.06.2012 г. преференциалната цена за продажба на 
произведената електрическа енергия от централата, в съответствие с ценовото решение на 
ДКЕВР е в размер на 567,41 лв./Мвч.  
 На 29.06.2012 г. между „ЧЕЗ Електро България” АД и “Елпарт“ ООД е сключен 
договор № 275/29.06.2012 г. за изкупуване на електрическа енергия произведена от ФтЕЦ “ 
Видима“ с инсталирана мощност 68 кW. Определената преференциална цена по договора е в 
размер на 567,41 лева. Срокът на договора е до 22.06.2032 г. 
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 Считано от 01.07.2011 г. с Решение № Ц-18 от 20.06.2011 година, Държавната комисия 
за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) е определила преференциална цена за продажба на 
електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници. За фотоволтаични електрически 
централи с мощност над 30 до 200 kВт p, където попада ФтЕЦ „Видима“, определената с 
решението цена е 567.41 лв./МВтч.  
 Заявлението за подпомагане по мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски 
дейности” на “Елпарт“ ООД за „ФтЕЦ – Елпарт“ ООД е подадено на 31.08.2012 г., т.е. преди 
влизането в сила на Закона за енергията от възобновяеми източници и разпоредбите на чл.31, 
ал.7, т.2 и ал.8,  съгласно §11 от ДР от същия закон са неприложими. 
 Договорената цена в размер на 567.41 лв./МВтч. е съгласно определената от 
ДКЕВР преференциална цена, действаща към датата на въвеждане в експлоатация по 
смисъла на ЗУТ на енергийния обект за производство на електрическа енергия - 
15.06.2010 г. 
 С писмо изх. №1210/21.08.2015 г. „ЧЕЗ Електро България” АД е уведомило “Елпарт“ 
ООД, че съгласно последните изменения в ЗЕ, публикувани ДВ, бр. 56 от 24.07.2015 г. новата 
приложима преференциална цена за изкупуване на произведената електрическа енергия е 
определена в Решение № Ц - 14 от 01.07.2014г. на ДКЕВР. 
 С писмото до “Елпарт“ ООД е изпратено Допълнително споразумение към договора за 
изкупуване, за привеждане на договорената преференциална цена за изкупуване на 
произведената електрическа енергия от “Елпарт“ ООД в съответствие с изискванията на § 18, 
ал. 1 и ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и 
допълнение на Закона за енергетиката (ДВ, бр. 56 от 24.07.2015 г., в сила от 24.07.2015 г.). 
 С писмо вх. № СЕ-DOC-1210-1/04.09.2015 г. в „ЧЕЗ Електро България” АД, “Елпарт“ 
ООД е изразило несъгласие с § 18 от Преходните и заключителни разпоредби към ЗИД ЗЕ, 
като не е върнато подписано допълнителното споразумение към договора. 
 Видно от представената от „ЧЕЗ Електро България” АД справка с изх. №CD-DOC-
1554-1/05.11.2015 г. новата преференциална цена от 01.08.2015г., по която „ЧЕЗ Електро 
България” АД ще изкупува електрическа енергия произведена от Фотоволтаичната 
електроцентрала на “Елпарт“ ООД е в размер на 100,41 лв./ МВтч. Дружеството е получило 
безвъзмездна финансова помощ, представляваща 80% от одобрените и реално извършени 
разходи за изграждане на ФтЕЦ “Видима“. 
 При извършената проверка се установи, че преференциалната цена за изкупуване на 
електрическа енергия от “Елпарт“ ООД е съгласно определената цена в размер на 100,41 лв./ 
МВтч. по т.14 от Решение № Ц - 14/01.07.2014 г. на ДКЕВР за ФЕЦ с инсталирана мощност 
над 30 до 200 кВтp, с процент на безвъзмездно финансиране над 70% до 80%, където попада 
„ФВЕЦ- Видима“. 
 Видно от гореизложеното „ЧЕЗ Електро България” АД е коригирало цената по 
договора в съответствие с разпоредбата на § 18, ал. 1 и ал. 2 от Преходните и заключителни 
разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ДВ, бр.56 от 
24.07.2015 г., в сила от 24.07.2015 г.).  
 При проверката на договорените преференциални цени и изплатената електрическа 
енергия от „ЧЕЗ Електро България” АД по сключения договор с “Елпарт“ ООД се установи, 
че: 
 - за периода от 31.08.2012 г. до 31.07.2015 г. е произведена и фактурирана от 
дружеството електрическа енергия в общ размер на 271 549 кВтч., като са начислени и 
изплатени средства в общ размер на 154 079,63 лева, без ДДС по определена в договора 
преференциална цена в размер на 567,41 лв. 
 - за периода от 01.08.2015 г. до 30.09.2015 г. е произведена и фактурирана от 
дружеството електрическа енергия в общ размер на 17 523,50 кВтч., като са начислени и 
изплатени средства в общ размер на 1 759,76 лева без ДДС по определената с Решение № Ц - 
14/01.07.2014 г. преференциална цена в размер на 100,41 лв. за МВч. 
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 2.1.1.28. Договор №278/29.06.2012 г. - “Стефанов БМ“ ООД 
 В представеното досие на дружеството са налични документи, при проверката на които 
се установи: 
 От Разплащателна агенция към ДФ „Земеделие” на “Стефанов БМ“ ООД е издадена 
Квитанция с идентификационен номер 15/312/01720/06.08.2010 г. за прием на Заявление за 
подпомагане по мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” от 
Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 г.-2013 г. 
 На 01.12.2011 г. между ДФ „Земеделие” /Фондът/ и “Стефанов БМ“ /Ползвател/ е 
сключен договор №15/312/01720/01.12.2011 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ, представляваща 80% от одобрените и реално извършени от Ползвателя разходи, 
свързани с осъществяването на проекта.  
 Съгласно договора първоначално одобрената безвъзмездна финансова помощ е в 
размер на 381 067,20 лв. 
 В досието на обекта е приложена Декларация от 29.06.2012 г., подписана от Милен 
Стефанов - управител, в която същия е декларирал: 
 - в т.1, че при изграждането на ФтЕЦ “Стефанов“ не са използвани средства по 
национална и/или европейска схема за подпомагане, заявлението за които да е подадено след 
03.05.2011 г. Използвани са средства по Мярка 312 от ДФЗ, заявлението за което е с 
идентификационен №15/312/01720/06.08.2010 г., договор №15/312/01720/01.12.2011 г.; 
 - в т.2 е посочено, че считано от 29.06.2012 г. преференциалната цена за продажба на 
произведената електрическа енергия от централата, в съответствие с ценовото решение на 
ДКЕВР е в размер на 567,41 лв./Мвч.  
 На 29.06.2012 г. между „ЧЕЗ Електро България” АД и “Стефанов БМ“ ООД е сключен 
договор № 278/29.06.2012 г. за изкупуване на електрическа енергия произведена от ФтЕЦ 
“Стефанов“ ООД с инсталирана мощност 66 кW. Определената преференциална цена по 
договора е в размер на 567,41 лева. Срокът на договора е до 28.06.2032 г. 
 Считано от 01.07.2011 г. с Решение № Ц-18 от 20.06.2011 година, Държавната комисия 
за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) е определила преференциална цена за продажба на 
електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници. За фотоволтаични електрически 
централи с мощност над 30 до 200 kВт p, където попада ФтЕЦ “Стефанов“ ООД, 
определената с решението цена е 567.41 лв./МВтч.  
 Заявлението за подпомагане по мярка 312 „Разнообразяване към неземеделски 
дейности” на “Стефанов БМ“ ООД за „ФтЕЦ – Стефанов“ е подадено на 06.08.2010 г., т.е. 
преди влизането в сила на Закона за енергията от възобновяеми източници и разпоредбите на 
чл.31, ал.7, т.2 и ал.8,  съгласно §11 от ДР от същия закон са неприложими. 
 Договорената цена в размер на 567.41 лв./МВтч. е съгласно определената от 
ДКЕВР преференциална цена, действаща към датата на въвеждане в експлоатация по 
смисъла на ЗУТ на енергийния обект за производство на електрическа енергия - 
06.08.2010 г. 
 С писмо изх. №1215/21.08.2015 г. „ЧЕЗ Електро България” АД е уведомило “Стефанов 
БМ“ ООД, че съгласно последните изменения в ЗЕ, публикувани в ДВ, бр. 56 от 24.07.2015 г. 
новата приложима преференциална цена за изкупуване на произведената електрическа 
енергия е определена в Решение № Ц - 14 от 01.07.2014г. на ДКЕВР. 
 С писмото до “Стефанов БМ“ ООД е изпратено Допълнително споразумение към 
договора за изкупуване за превеждане на договорената преференциална цена за изкупуване на 
произведената електрическа енергия от “Стефанов БМ“ ООД в съответствие с изискванията 
на §18, ал.1 и ал.2 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и 
допълнение на Закона за енергетиката (ДВ, бр. 56 от 24.07.2015 г., в сила от 24.07.2015 г.). 
 С писмо вх. № СЕ-DOC-1215-1/28.08.2015 г. в „ЧЕЗ Електро България” АД, “Стефанов 
БМ“ ООД е изразило несъгласие с § 18 от Преходните и заключителни разпоредби към ЗИД 
ЗЕ, като не е върнато подписано допълнителното споразумение към договора. 
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 Видно от представената от „ЧЕЗ Електро България” АД справка с изх. №CD-DOC-
1554-1/05.11.2015 г., новата преференциална цена от 01.08.2015г., по която „ЧЕЗ Електро 
България” АД ще изкупува електрическа енергия произведена от Фотоволтаичната 
електроцентрала на “Стефанов БМ“ ООД е в размер на 100,41 лв./ МВтч. Дружеството е 
получило безвъзмездна финансова помощ, представляваща 80% от одобрените и реално 
извършени разходи за изграждане на ФтЕЦ “Стефанов“. 
 При извършената проверка се установи, че преференциалната цена за изкупуване на 
електрическа енергия от “Стефанов БМ“ ООД е съгласно определената цена в размер на 
100,41 лв./МВтч. по т.14 от Решение № Ц - 14/01.07.2014 г. на ДКЕВР за ФЕЦ с инсталирана 
мощност над 30 до 200 кВтp, с процент на безвъзмездно финансиране над 70% до 80%, където 
попада „ФВЕЦ- Стефанов“. 
 Видно от гореизложеното „ЧЕЗ Електро България” АД е коригирало цената по 
договора в съответствие с разпоредбата на § 18, ал. 1 и ал. 2 от Преходните и заключителни 
разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ДВ, бр.56 от 
24.07.2015 г., в сила от 24.07.2015 г.).  
 При проверката на договорените преференциални цени и изплатената електрическа 
енергия от „ЧЕЗ Електро България” АД по сключения договор със “Стефанов БМ“ ООД се 
установи, че: 
 - за периода от 30.06.2012 г. до 31.07.2015 г. е произведена и фактурирана от 
дружеството електрическа енергия в общ размер на 284 282 кВтч., като са начислени и 
изплатени средства в общ размер на 160 761,57 лева, без ДДС по определена в договора 
преференциална цена в размер на 567,41 лв.  
 Съгласно чл.31, ал.5, т.2 от ЗЕВИ, количеството надвишаващо утвърдените работни 
часове на електроцентралата е фактурирано по определените от ДКЕВР цени съгласно 
Решение Ц-16/01.10.2014 г. - 125,32 лв./МВтч., по които обществения доставчик продава 
електрическа енергия и са по-ниски от преференциалната цена. Предвид на това, средната 
цена на произведената и закупена ел.енергия е в размер на 565,50 лв./мВтч.  
 - за периода от 01.08.2015 г. до 30.09.2015 г. е произведена и фактурирана от 
дружеството електрическа енергия в общ размер на 17 672 кВтч., като са начислени и 
изплатени средства в общ размер на 1 774,40 лева без ДДС по определената с Решение № Ц - 
14/01.07.2014 г. преференциална цена в размер на 100,41 лв. за МВч. 
 2.1.1.29. Договор №281/29.06.2012 г. - “Албос Енерджи“ ЕООД 
 В представеното досие на дружеството са налични документи, при проверката на които 
се установи: 
 От Разплащателна агенция към ДФ „Земеделие” на “Албос Енерджи“ ЕООД е издадена 
Квитанция с идентификационен номер 11/312/00887/27.08.2009 г. за прием на Заявление за 
подпомагане по мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” от 
Програмата за развитие на селските райони за периода 2007г.-2013 г. 
 На 01.12.2011 г. между ДФ „Земеделие” /Фондът/ и “Стефанов БМ“ /Ползвател/ е 
сключен договор №11/312/00887/27.08.2009 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ, представляваща 80% от одобрените и реално извършени от Ползвателя разходи, 
свързани с осъществяването на проекта.  
 Съгласно договора първоначално одобрената безвъзмездна финансова помощ е в 
размер на 369 939,20 лв. 
 В досието на обекта е приложена Декларация от 29.06.2012 г., подписана от Светослав 
Петров – пълномощник на управителя, в която същия е декларирал: 
 - в т.1, че при изграждането на ФтЕЦ “Тодоричене 2“ не са използвани средства по 
национална и/или европейска схема за подпомагане, заявлението за които да е подадено след 
03.05.2011 г. Използвани са средства по Мярка 312 от ДФЗ, заявлението за което е с 
идентификационен №11/312/00887/27.08.2009 г., договор №11/312/00887/31.03.2011 г.; 
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 - в т.2 е посочено, че считано от 29.06.2012 г. преференциалната цена за продажба на 
произведената електрическа енергия от централата в съответствие с ценовото решение на 
ДКЕВР е в размер на 567,41 лв./Мвч.  
 Видно от представена по време на проверката справка с изх. №CD-DOC-1554-
1/05.11.2015 г. новата преференциална цена от 01.08.2015г., по която „ЧЕЗ Електро България” 
АД ще изкупува електрическа енергия произведена от Фотоволтаичната електроцентрала на 
“Албос Енерджи“ ЕООД е в размер на 100,41 лв./МВтч. Дружеството е получило 
безвъзмездна финансова помощ, представляваща 80% от одобрените и реално извършени 
разходи за изграждане на ФтЕЦ “Тодоричене 2“. 
 На 29.06.2012 г. между „ЧЕЗ Електро България” АД и “Албос Енерджи“ ЕООД е 
сключен договор №281/29.06.2012 г. за изкупуване на електрическа енергия произведена от 
ФтЕЦ “Тодоричене 2“ с инсталирана мощност 80 кW. Определената преференциална цена по 
договора е в размер на 567,41 лева. Срокът на договора е до 19.06.2032 г. 
 Считано от 01.07.2011 г. с Решение № Ц-18 от 20.06.2011 година, Държавната комисия 
за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) е определила преференциална цена за продажба на 
електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници. За фотоволтаични електрически 
централи с мощност над 30 до 200 kВт p, където попада ФтЕЦ “Тодоричене 2“, определената 
с решението цена е 567.41 лв./МВтч.  
 Заявлението за подпомагане по мярка 312 „Разнообразяване към неземеделски 
дейности” на “Албос Енерджи“ ЕООД за ФтЕЦ “Тодоричене 2“ е подадено на 30.06.2012 г., 
т.е. преди влизането в сила на Закона за енергията от възобновяеми източници и разпоредбите 
на чл.31, ал.7, т.2 и ал.8,  съгласно §11 от ДР от същия закон са неприложими. 
 Договорената цена в размер на 567.41 лв./ МВтч. е съгласно определената от 
ДКЕВР преференциална цена, действаща към датата на въвеждане в експлоатация по 
смисъла на ЗУТ на енергийния обект за производство на електрическа енергия - 
19.06.2012 г. 
 С писмо изх.№1209/21.08.2015 г. „ЧЕЗ Електро България” АД е уведомило “Албос 
Енерджи“ ЕООД, че съгласно последните изменения в ЗЕ, публикувани в ДВ, бр.56 от 
24.07.2015 г. новата приложима преференциална цена за изкупуване на произведената 
електрическа енергия е определена в решение № Ц - 14 от 01.07.2014г. на ДКЕВР. 
 С писмото до “Албос Енерджи“ ЕООД е изпратено Допълнително споразумение към 
договора за изкупуване за превеждане на договорената преференциална цена за изкупуване на 
произведената електрическа енергия от “Албос Енерджи“ ЕООД в съответствие с 
изискванията на § 18, ал. 1 и ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за 
изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ДВ, бр.56 от 24.07.2015 г., в сила от 
24.07.2015 г.). 
 С писмо вх. № СЕ-DOC-1329/04.09.2015 г. в „ЧЕЗ Електро България” АД, “Албос 
Енерджи“ ЕООД е изразило несъгласие с §18 от Преходните и заключителни разпоредби към 
ЗИД ЗЕ, като не е върнато подписано допълнителното споразумение към договора. 
 Видно от представената от „ЧЕЗ Електро България” АД справка с изх. №CD-DOC-
1554-1/05.11.2015 г., новата преференциална цена от 01.08.2015г., по която „ЧЕЗ Електро 
България” АД ще изкупува електрическа енергия произведена от Фотоволтаичната 
електроцентрала на “Албос Енерджи“ ЕООД -“Тодоричене 2“ е в размер на 100,41 лв./МВтч. 
 При извършената проверка се установи, че преференциалната цена за изкупуване на 
електрическа енергия от “Албос Енерджи“ ЕООД е съгласно определената цена в размер на 
100,41 лв./МВтч. по т.14 от Решение №Ц - 14/01.07.2014 г. на ДКЕВР за ФЕЦ с инсталирана 
мощност над 30 до 200 кВтp, с процент на безвъзмездно финансиране над 70% до 80%, където 
попада „ФВЕЦ-Тодоричене 2“. 
 Видно от гореизложеното „ЧЕЗ Електро България” АД е коригирало цената по 
договора в съответствие с разпоредбата на § 18, ал. 1 и ал. 2 от Преходните и заключителни 
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разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ДВ, бр.56 от 
24.07.2015 г., в сила от 24.07.2015 г.).  
 При проверката на договорените преференциални цени и изплатената електрическа 
енергия от „ЧЕЗ Електро България” АД по сключения договор с “Албос Енерджи“ ЕООД се 
установи, че: 
 - за периода от 30.06.2012 г. до 31.07.2015 г. е произведена и фактурирана от 
дружеството електрическа енергия в общ размер на 311 714 кВтч., като са начислени и 
изплатени средства в общ размер на 176 869,63 лева, без ДДС по определена в договора 
преференциална цена в размер на 567,41 лв.  
 - за периода от 01.08.2015 г. до 30.09.2015 г. е произведена и фактурирана от 
дружеството електрическа енергия в общ размер на 20 536,75 кВтч., като са начислени и 
изплатени средства в общ размер на 2 062,09 лева без ДДС по определената с Решение № Ц - 
14/01.07.2014 г. преференциална цена в размер на 100,41 лв. за МВч. 
 2.1.1.30. Договор №288/29.06.2012 г. - ЕТ “Зддравкау – Здравко Съботинов“ 
 В представеното досие на дружеството са налични документи, при проверката на които 
се установи: 
 От Разплащателна агенция към ДФ „Земеделие” на ЕТ “Зддравкау – Здравко 
Съботинов“ е издадена Квитанция с идентификационен номер 05/311/00349/31.08.2010 г. за 
прием на Заявление за подпомагане по мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски 
дейности” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007г.-2013 г. 
 На 20.07.2011 г. между ДФ „Земеделие” /Фондът/ и ЕТ “Зддравкау – Здравко 
Съботинов“ /Ползвател/ е сключен договор №05/311/00349/20.07.2011 г. за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ, представляваща 69 % от одобрените и реално извършени от 
Ползвателя разходи, свързани с осъществяването на проекта.  
 Съгласно договора първоначално одобрената безвъзмездна финансова помощ е в 
размер на 391 160,00 лв. 
 В досието на обекта е приложена Декларация от 29.06.2012 г., подписана от Здравко 
Съботинов – управител, в която същия е декларирал: 
 - в т.1, че при изграждането на ФтЕЦ “Върбово 1“ не са използвани средства по 
национална и/или европейска схема за подпомагане заявлението за които да е подадено след 
03.05.2011 г. Използвани са средства по Мярка 311 от ДФЗ, заявлението за което е с 
идентификационен №05/311/00349/31.08.2010 г., договор №05/311/00349/20.07.2011 г.; 
 - в т.2 е посочено, че считано от 29.06.2012 г. преференциалната цена за продажба на 
произведената електрическа енергия от централата, в съответствие с ценовото решение на 
ДКЕВР е в размер на 567,41 лв./Мвч.  
 На 29.06.2012 г. между „ЧЕЗ Електро България” АД и ЕТ “Зддравкау – Здравко 
Съботинов“ е сключен договор № 288/29.06.2012 г. за изкупуване на електрическа енергия 
произведена от ФтЕЦ “Върбово 1“ с инсталирана мощност 90 кW. Определената 
преференциална цена по договора е в размер на 567,41 лева. Срокът на договора е до 
28.06.2032 г. 
 Считано от 01.07.2011 г. с Решение № Ц-18 от 20.06.2011 година, Държавната комисия 
за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) е определила преференциална цена за продажба на 
електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници. За фотоволтаични електрически 
централи с мощност над 30 до 200 kВт p, където попада ФтЕЦ “Върбово 1“, определената с 
решението цена е 567.41 лв./МВтч.  
 Заявлението за подпомагане по мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски 
дейности” на ЕТ “Зддравкау – Здравко Съботинов“ за „ФтЕЦ – Върбово 1“ е подадено на 
31.08.2010 г., т.е. преди влизането в сила на Закона за енергията от възобновяеми източници  
и разпоредбите на чл.31, ал.7, т.2 и ал.8,  съгласно §11 от ДР от същия закон са неприложими. 
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 Договорената цена в размер на 567.41 лв./ МВтч. е съгласно определената от ДКЕВР 
преференциална цена, действаща към датата на въвеждане в експлоатация по смисъла на ЗУТ 
на енергийния обект за производство на електрическа енергия - 28.06.2012 г. 
 С писмо изх. №1231/21.08.2015 г. „ЧЕЗ Електро България” АД е уведомило ЕТ 
“Зддравкау – Здравко Съботинов“, че съгласно последните изменения в ЗЕ, публикувани в 
ДВ, бр.56 от 24.07.2015 г. новата приложима преференциална цена за изкупуване на 
произведената електрическа енергия е определена в Решение № Ц - 14 от 01.07.2014г. на 
ДКЕВР. 
 С писмото до ЕТ “Зддравкау – Здравко Съботинов“ е изпратено Допълнително 
споразумение, към договора за изкупуване за превеждане на договорената преференциална 
цена за изкупуване на произведената електрическа енергия от “Стефанов БМ“ ООД в 
съответствие с изискванията на § 18, ал. 1 и ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби 
към Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ДВ, бр. 56 от 24.07.2015 г., 
в сила от 24.07.2015 г.). 
 С писмо вх. № СЕ-DOC-1231-1/03.09.2015 г. в „ЧЕЗ Електро България” АД, ЕТ 
“Зддравкау – Здравко Съботинов“ е изразило несъгласие с §18 от Преходните и заключителни 
разпоредби към ЗИД ЗЕ, като не е върнато подписано допълнителното споразумение към 
договора. 
 Видно от представената от „ЧЕЗ Електро България” АД Справка с изх. № CD-DOC-
1554-1/05.11.2015 г., новата преференциална цена от 01.08.2015г., по която „ЧЕЗ Електро 
България” АД ще изкупува електрическа енергия произведена от Фотоволтаичната 
електроцентрала на ЕТ “Зддравкау – Здравко Съботинов“ е в размер на 100,41 лв./ МВтч. 
Дружеството е получило безвъзмездна финансова помощ, представляваща 69% от одобрените 
и реално извършени разходи за изграждане на ФтЕЦ “Върбово 1“. 
 При извършената проверка се установи, че преференциалната цена за изкупуване на 
електрическа енергия от ЕТ “Зддравкау – Здравко Съботинов“ е съгласно определената цена в 
размер на 100,41 лв./МВтч. по т.14 от Решение № Ц - 14/01.07.2014 г. на ДКЕВР за ФЕЦ с 
инсталирана мощност над 30 до 200 кВтp, с процент на безвъзмездно финансиране над 60% 
до 70%, където попада „ФВЕЦ- Върбово 1“. 
 Видно от гореизложеното „ЧЕЗ Електро България” АД е коригирало цената по 
договора в съответствие с разпоредбата на § 18, ал. 1 и ал. 2 от Преходните и заключителни 
разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ДВ, бр. 56 от 
24.07.2015 г., в сила от 24.07.2015 г.).  
 При проверката на договорените преференциални цени и изплатената електрическа 
енергия от „ЧЕЗ Електро България” АД по сключения договор с ЕТ “Зддравкау – Здравко 
Съботинов“ се установи, че: 
 - за периода от 30.06.2012 г. до 31.07.2015 г. е произведена и фактурирана от 
дружеството електрическа енергия в общ размер на 331 865 кВтч., като са начислени и 
изплатени средства в общ размер на 188 303,51 лева, без ДДС по определена в договора 
преференциална цена в размер на 567,41 лв.  
 - за периода от 01.08.2015 г. до 30.09.2015 г. е произведена и фактурирана от 
дружеството електрическа енергия в общ размер на 23 071,75 кВтч., като са начислени и 
изплатени средства в общ размер на 2 448,84 лева без ДДС по определената с Решение № Ц - 
14/01.07.2014 г. преференциална цена в размер на 106,14 лв. за МВч. 
 2.1.1.31. Договор №304/03.07.2012 г. ЕТ “Русина Цанова“ 
 В представеното досие на дружеството са налични документи, при проверката на които 
се установи: 
 От Разплащателна агенция към ДФ „Земеделие” на ЕТ “Русина Цанова“ е издадена 
Квитанция с идентификационен номер 23/312/01364/12.07.2010 г. за прием на Заявление за 
подпомагане по мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” от 
Програмата за развитие на селските райони за периода 2007г.-2013 г. 
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 На 08.09.2011 г. между ДФ „Земеделие” /Фондът/ и ЕТ “Русина Цанова“ /Ползвател/ е 
сключен договор №23/312/01364/08.09.2011 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ, представляваща 70 % от одобрените и реално извършени от Ползвателя, разходи, 
свързани с осъществяването на проекта.  
 Съгласно договора първоначално одобрената безвъзмездна финансова помощ е в 
размер на 391 166,00 лв. 
 В досието на обекта е приложена Декларация от 03.07.2012 г., подписана от Русина 
Цанова – собственик, в която същата е декларирала: 
 - в т.1, че при изграждането на ФтЕЦ “Солар Русина“ не са използвани средства по 
национална и/или европейска схема за подпомагане заявлението за които да е подадено след 
03.05.2011 г. Използвани са средства по Мярка 312 от ДФЗ, заявлението за което е с 
идентификационен №23/312/01364/12.07.2010 г., договор №23/312/01364/08.09.2011 г.; 
 - в т.2 е посочено, че считано от 02.07.2012 г. преференциалната цена за продажба на 
произведената електрическа енергия от централата, в съответствие с ценовото решение на 
ДКЕВР е в размер на 567,41 лв./Мвч.  
 На 03.07.2012 г. между „ЧЕЗ Електро България” АД и ЕТ “Русина Цанова“ е сключен 
договор № 304/03.07.2012 г. за изкупуване на електрическа енергия произведена от ФтЕЦ “  
Солар Русина“ с инсталирана мощност 76 кW. Определената преференциална цена по 
договора е в размер на 567,41 лева. Срокът на договора е до 11.06.2032 г. 
 Считано от 01.07.2011 г. с Решение № Ц-18 от 20.06.2011 година, Държавната комисия 
за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) е определила преференциална цена за продажба на 
електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници. За фотоволтаични електрически 
централи с мощност над 30 до 200 kВт p, където попада ФтЕЦ “Солар Русина“, определената 
с решението цена е 567.41 лв./МВтч.  
 Заявлението за подпомагане по мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на 
микропредприятия” на ЕТ “Русина Цанова“ за „ФтЕЦ – Солар Русина“ е подадено на 
12.07.2010 г., т.е. преди влизането в сила на Закона за енергията от възобновяеми източници и 
разпоредбите на чл.31, ал.7, т.2 и ал.8,  съгласно §11 от ДР от същия закон са неприложими. 
 Договорената цена в размер на 567.41 лв./ МВтч. е съгласно определената от 
ДКЕВР преференциална цена, действаща към датата на въвеждане в експлоатация по 
смисъла на ЗУТ на енергийния обект за производство на електрическа енергия - 
31.07.2012 г. 
 С писмо изх. №1233/21.08.2015 г. „ЧЕЗ Електро България” АД е уведомило ЕТ 
“Русина Цанова“, че съгласно последните изменения в ЗЕ, публикувани в ДВ, бр.56 от 
24.07.2015 г. новата приложима преференциална цена за изкупуване на произведената 
електрическа енергия е определена в Решение № Ц - 14 от 01.07.2014г. на ДКЕВР. 
 С писмото до ЕТ “Русина Цанова“ е изпратено Допълнително споразумение към 
договора за изкупуване, за привеждане на договорената преференциална цена за изкупуване 
на произведената електрическа енергия от ЕТ “Русина Цанова“ в съответствие с изискванията 
на § 18, ал. 1 и ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и 
допълнение на Закона за енергетиката (ДВ, бр. 56 от 24.07.2015 г., в сила от 24.07.2015 г.). 
 С писмо изх. № DOC-100-996-1/04.12.2012 г. до ДКЕВР, във връзка с подадена жалба 
от  ЕТ “Русина Цанова“ по изразено несъгласие с определената преференциална цена за 
изкупуване на произведената от ФтЕЦ „Солар Русина“ електрическа енергия,  „ЧЕЗ Електро 
България” АД е представило становище, че преференциалната цена е определена правилно и 
в съответствие с действащото законодателство. 
 В представеното от „ЧЕЗ Електро България” АД  досие на ЕТ “Русина Цанова“ не е 
налично върнато подписано допълнителното споразумение към договора. 
 Видно от представената от „ЧЕЗ Електро България” АД справка с изх. №CD-DOC-
1554-1/05.11.2015 г. новата преференциална цена от 01.08.2015г., по която „ЧЕЗ Електро 
България” АД ще изкупува електрическа енергия произведена от Фотоволтаична 
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Електроцентрала на ЕТ “Русина Цанова“ е в размер на 106,14 лв./ МВтч. Дружеството е 
получило безвъзмездна финансова помощ, представляваща 70% от одобрените и реално 
извършени разходи за изграждане на ФтЕЦ “Солар Русина“. 
 При извършената проверка се установи, че преференциалната цена за изкупуване на 
електрическа енергия от ЕТ “Русина Цанова“ е съгласно определената цена в размер на 106,14 
лв./ МВтч. по т.14 от Решение №Ц - 14/01.07.2014 г. на ДКЕВР за ФЕЦ с инсталирана 
мощност над 30 до 200 кВтp, с процент на безвъзмездно финансиране над 60% до 70%, където 
попада „ФВЕЦ- Солар Русина“. 
 Видно от гореизложеното „ЧЕЗ Електро България” АД е коригирало цената по 
договора в съответствие с разпоредбата на §18, ал.1 и ал.2 от Преходните и заключителни 
разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ДВ, бр.56 от 
24.07.2015 г., в сила от 24.07.2015 г.).  
 При проверката на договорените преференциални цени и изплатената електрическа 
енергия от „ЧЕЗ Електро България” АД по сключения договор с ЕТ “Русина Цанова“ се 
установи, че: 
 - за периода от 31.07.2012 г. до 31.07.2015 г. е произведена и фактурирана от 
дружеството електрическа енергия в общ размер на 298 185 кВтч., като са начислени и 
изплатени средства в общ размер на 169 193,16 лева, без ДДС по определена в договора 
преференциална цена в размер на 567,41 лв.  
 - за периода от 01.08.2015 г. до 30.09.2015 г. е произведена и фактурирана от 
дружеството електрическа енергия в общ размер на 20 069 кВтч., като са начислени и 
изплатени средства в общ размер на 2 130,12 лева без ДДС по определената с Решение № Ц - 
14/01.07.2014 г. преференциална цена в размер на 106,14 лв. за МВч. 
 2.1.1.32. Договор №309/06.07.2012 г. -“Форс Инвест“ ООД 
 В представеното досие на дружеството са налични документи, при проверката на които 
се установи: 
 От Разплащателна агенция към ДФ „Земеделие” на “Форс Инвест“ ООД е издадена 
Квитанция с идентификационен номер 12/312/01891/16.08.2010 г. за прием на Заявление за 
подпомагане по мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” от 
Програмата за развитие на селските райони за периода 2007г. - 2013 г. 
 На 01.12.2011 г. между ДФ „Земеделие” /Фондът/ и “Форс Инвест“ ООД /Ползвател/ е 
сключен договор №12/312/01891/01.12.2011 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ, представляваща 69 % от одобрените и реално извършени от Ползвателя разходи, 
свързани с осъществяването на проекта.  
 Съгласно договора първоначално одобрената безвъзмездна финансова помощ е в 
размер на 391 160,00 лв. 
 На 09.03.2012 г. между ДФ „Земеделие” /Фондът/ и “Форс Инвест“ ООД /Ползвател/ е 
сключен анекс към договор №12/312/01891 от 01.12.2011 г. за отпускане на безвъзмездна 
финансова помощ, като таблица за одобрените инвестиционни разходи /Приложение 1/ към 
договора се заменя с таблица за одобрените инвестиционни разходи /Приложение 1/ към 
анекса. 
 В досието на обекта е приложена Декларация от 06.07.2012 г., подписана от Миглена 
Иванова – управител, в която същата е декларирала: 
 - в т.1, че при изграждането на ФтЕЦ “Форс Солар“ не са използвани средства по 
национална и/или европейска схема за подпомагане, заявлението за които да е подадено след 
03.05.2011 г. Използвани са средства по Мярка 312 от ДФЗ, заявлението за което е с 
идентификационен №12/312/01891/16.08.2010 г., договор №12/312/01891/01.12.2011 г.; 
 - в т.2 е посочено, че считано от 02.07.2012 г. преференциалната цена за продажба на 
произведената електрическа енергия от централата, в съответствие с ценовото решение на 
ДКЕВР е в размер на 567,41 лв./Мвч.  



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
          Финансов инспектор:       85

 На 06.07.2012 г. между „ЧЕЗ Електро България” АД и “Форс Инвест“ ООД е сключен 
договор № 309/06.07.2012 г. за изкупуване на електрическа енергия произведена от ФтЕЦ “  
Форс Солар“ с инсталирана мощност 103 кW. Определената преференциална цена по 
договора е в размер на 567,41 лева. Срокът на договора е до 22.06.2032 г. 
 Считано от 01.07.2011 г. с Решение № Ц-18 от 20.06.2011 година, Държавната комисия 
за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) е определила преференциална цена за продажба на 
електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници. За фотоволтаични електрически 
централи с мощност над 30 до 200 kВт p, където попада ФтЕЦ “Форс Солар“, определената с 
решението цена е 567.41 лв./МВтч.  
 Заявлението за подпомагане по мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на 
микропредприятия” на “Форс Инвест“ ООД за „ФтЕЦ – Форс Солар“ е подадено на 
16.08.2010 г., т.е. преди влизането в сила на Закона за енергията от възобновяеми източници и 
разпоредбите на чл.31, ал.7, т.2 и ал.8,  съгласно §11 от ДР от същия закон са неприложими. 
 Договорената цена в размер на 567.41 лв./ МВтч. е съгласно определената от 
ДКЕВР преференциална цена, действаща към датата на въвеждане в експлоатация по 
смисъла на ЗУТ на енергийния обект за производство на електрическа енергия - 
22.06.2012 г. 
 С писмо изх. №1207/21.08.2015 г. „ЧЕЗ Електро България” АД е уведомило “Форс 
Инвест“ ООД, че съгласно последните изменения в ЗЕ, публикувани в ДВ, бр.56 от 24.07.2015 
г. новата приложима преференциална цена за изкупуване на произведената електрическа 
енергия е определена в Решение № Ц - 14 от 01.07.2014г. на ДКЕВР. 
 С писмото до “Форс Инвест“ ООД е изпратено Допълнително споразумение към 
договора за изкупуване, за привеждане на договорената преференциална цена за изкупуване 
на произведената електрическа енергия от “Форс Инвест“ ООД в съответствие с изискванията 
на § 18, ал.1 и ал.2 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и 
допълнение на Закона за енергетиката (ДВ, бр. 56 от 24.07.2015 г., в сила от 24.07.2015 г.). 
 В представеното от „ЧЕЗ Електро България” АД  досие на „Форс Инвест“ ООД не е 
налично върнато подписано допълнителното споразумение към договора. 
 Видно от представената от „ЧЕЗ Електро България” АД справка с изх. №CD-DOC-
1554-1/05.11.2015 г., новата преференциална цена от 01.08.2015г., по която „ЧЕЗ Електро 
България” АД ще изкупува електрическа енергия произведена от Фотоволтаичната 
електроцентрала на “Форс Инвест“ ООД е в размер на 106,14 лв./МВтч. Дружеството е 
получило безвъзмездна финансова помощ, представляваща 69% от одобрените и реално 
извършени разходи за изграждане на ФтЕЦ “Форс Солар“. 
 При извършената проверка се установи, че преференциалната цена за изкупуване на 
електрическа енергия от “Форс Инвест“ ООД е съгласно определената цена в размер на 
106,14 лв./ МВтч. по т.14 от Решение № Ц - 14/01.07.2014 г. на ДКЕВР за ФЕЦ с инсталирана 
мощност над 30 до 200 кВтp, с процент на безвъзмездно финансиране над 60% до 70%, където 
попада „ФВЕЦ- Форс Солар“. 
 Видно от гореизложеното „ЧЕЗ Електро България” АД е коригирало цената по 
договора в съответствие с разпоредбата на § 18, ал. 1 и ал. 2 от Преходните и заключителни 
разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ДВ, бр.56 от 
24.07.2015 г., в сила от 24.07.2015 г.).  
 При проверката на договорените преференциални цени и изплатената електрическа 
енергия от „ЧЕЗ Електро България” АД по сключения договор с “Форс Инвест“ ООД се 
установи, че: 
 - за периода от 31.07.2012 г. до 31.07.2015 г. е произведена и фактурирана от 
дружеството електрическа енергия в общ размер на 417 303 кВтч., като са начислени и 
изплатени средства в общ размер на 236 781,94 лева, без ДДС по определена в договора 
преференциална цена в размер на 567,41 лв.  
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 - за периода от 01.08.2015 г. до 30.09.2015 г. е произведена и фактурирана от 
дружеството електрическа енергия в общ размер на 27 262,75 кВтч., като са начислени и 
изплатени средства в общ размер на 2 893,67 лева без ДДС по определената с Решение № Ц - 
14/01.07.2014 г. преференциална цена в размер на 106,14 лв. за МВч. 
 2.1.1.33. Договор №310/06.07.2012 г. - “Сънфлекс“ ЕООД 
 В представеното досие на дружеството са налични документи, при проверката на които 
се установи: 
 От Разплащателна агенция към ДФ „Земеделие” на “Сънфлекс“ ЕООД е издадена 
Квитанция с идентификационен номер 12/312/01831/13.08.2010 г. за прием на Заявление за 
подпомагане по мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” от 
Програмата за развитие на селските райони за периода 2007г.-2013 г. 
 На 04.11.2011 г. между ДФ „Земеделие” /Фондът/ и “Сънфлекс“ ЕООД /Ползвател/ е 
сключен договор №12/312/01831/14.11.2011 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ, представляваща 73% от одобрените и реално извършени от Ползвателя разходи, 
свързани с осъществяването на проекта.  
 Съгласно договора първоначално одобрената безвъзмездна финансова помощ е в 
размер на 391 160,00 лв. 
 На 09.03.2012 г. между ДФ „Земеделие” /Фондът/ и “Сънфлекс“ ЕООД /Ползвател/ е 
сключен анекс към договор №12/312/01891 от 01.12.2011 г. за отпускане на безвъзмездна 
финансова помощ, като таблица за одобрените инвестиционни разходи /Приложение 1/ към 
договора се заменя с таблица за одобрените инвестиционни разходи /Приложение 1/ към 
анекса и първоначално одобрената финансова помощ по т.2.1 включва сумата в размер на 
0.00 лв., определена за междинно плащане на обособена част по проекта, съгласно 
Приложение 1. 
 В досието на обекта е приложена Декларация от 06.07.2012 г., подписана от Светла 
Радоева – управител, в която същата е декларирала: 
 - в т.1, че при изграждането на ФтЕЦ “Медковец Солар“ не са използвани средства по 
национална и/или европейска схема за подпомагане, заявлението за които да е подадено след 
03.05.2011 г. Използвани са средства по Мярка 312 от ДФЗ, заявлението за което е с 
идентификационен №12/312/01831/13.08.2010 г., договор №12/312/01831/14.11.2011 г.; 
 - в т.2 е посочено, че считано от 06.07.2012 г. преференциалната цена за продажба на 
произведената електрическа енергия от централата, в съответствие с ценовото решение на 
ДКЕВР е в размер на 567,41 лв./Мвч.  
 На 06.07.2012 г. между „ЧЕЗ Електро България” АД и “Сънфлекс“ ЕООД е сключен 
договор № 310/06.07.2012 г. за изкупуване на електрическа енергия произведена от ФтЕЦ “  
“Медковец Солар“ с инсталирана мощност 103 кW. Определената преференциална цена по 
договора е в размер на 567,41 лева. Срокът на договора е до 22.06.2032 г. 
 Считано от 01.07.2011 г. с Решение № Ц-18 от 20.06.2011 година, Държавната комисия 
за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) е определила преференциална цена за продажба на 
електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници. За фотоволтаични електрически 
централи с мощност над 30 до 200 kВт p, където попада ФтЕЦ “Медковец Солар“, 
определената с решението цена е 567.41 лв./МВтч.  
 Заявлението за подпомагане по мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на 
микропредприятия” на “Сънфлекс“ ЕООД за „ФтЕЦ – Медковец Солар“ е подадено на 
13.08.2010 г., т.е. преди влизането в сила на Закона за енергията от възобновяеми източници и 
разпоредбите на чл.31, ал.7, т.2 и ал.8,  съгласно §11 от ДР от същия закон са неприложими. 
 Договорената цена в размер на 567.41 лв./МВтч. е съгласно определената от 
ДКЕВР преференциална цена, действаща към датата на въвеждане в експлоатация по 
смисъла на ЗУТ на енергийния обект за производство на електрическа енергия - 
22.06.2012 г. 
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 С писмо изх.№1208/21.08.2015 г. „ЧЕЗ Електро България” АД е уведомило “Сънфлекс“ 
ЕООД, че съгласно последните изменения в ЗЕ, публикувани ДВ, бр.56 от 24.07.2015 г. 
новата приложима преференциална цена за изкупуване на произведената електрическа 
енергия е определена в Решение № Ц - 14 от 01.07.2014г. на ДКЕВР. 
 С писмото до “Сънфлекс“ ЕООД е изпратено Допълнително споразумение към 
договора за изкупуване, за привеждане на договорената преференциална цена за изкупуване 
на произведената електрическа енергия от “Сънфлекс“ ЕООД в съответствие с изискванията 
на § 18, ал. 1 и ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и 
допълнение на Закона за енергетиката (ДВ, бр. 56 от 24.07.2015 г., в сила от 24.07.2015 г.). 
 В представеното от „ЧЕЗ Електро България” АД  досие на “Сънфлекс“ ЕООД не е 
налично писмо и върнато подписано допълнителното споразумение към договора. 
 Видно от представената от „ЧЕЗ Електро България” АД справка с изх. №CD-DOC-
1554-1/05.11.2015 г., новата преференциална цена от 01.08.2015г., по която „ЧЕЗ Електро 
България” АД ще изкупува електрическа енергия произведена от Фотоволтаичната 
електроцентрала на “Сънфлекс“ ЕООД е в размер на 100,41 лв./МВтч. Дружеството е 
получило безвъзмездна финансова помощ, представляваща 73% от одобрените и реално 
извършени разходи за изграждане на ФтЕЦ “Медковец Солар“. 
 При извършената проверка се установи, че преференциалната цена за изкупуване на 
електрическа енергия от “Сънфлекс“ ЕООД е съгласно определената цена в размер на 100,41 
лв./МВтч. по т.14 от Решение №Ц-14/01.07.2014 г. на ДКЕВР за ФЕЦ с инсталирана мощност 
над 30 до 200 кВтp, с процент на безвъзмездно финансиране над 70% до 80%, където попада 
„ФВЕЦ- Медковец Солар“. 
 Видно от гореизложеното „ЧЕЗ Електро България” АД е коригирало цената по 
договора в съответствие с разпоредбата на § 18, ал. 1 и ал. 2 от Преходните и заключителни 
разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ДВ, бр.56 от 
24.07.2015 г., в сила от 24.07.2015 г.).  
 При проверката на договорените преференциални цени и изплатената електрическа 
енергия от „ЧЕЗ Електро България” АД по сключения договор със “Сънфлекс“ ЕООД се 
установи, че: 
 - за периода от 31.07.2012 г. до 31.07.2015 г. е произведена и фактурирана от 
дружеството електрическа енергия в общ размер на 415 566 кВтч., като са начислени и 
изплатени средства в общ размер на 235 796,28 лева, без ДДС по определена в договора 
преференциална цена в размер на 567,41 лв.  
 - за периода от 01.08.2015 г. до 30.09.2015 г. е произведена и фактурирана от 
дружеството електрическа енергия в общ размер на 27 168,25 кВтч., като са начислени и 
изплатени средства в общ размер на 2 727,96 лева без ДДС по определената с Решение № Ц - 
14/01.07.2014 г. преференциална цена в размер на 100,41 лв. за МВч. 
 2.1.1.34. Договор №313/06.07.2012 г. - “Техносолар“ ЕООД 
 В представеното досие на дружеството са налични документи, при проверката на които 
се установи: 
 От Разплащателна агенция към ДФ „Земеделие” на “Техносолар“ ЕООД е издадена 
Квитанция с идентификационен номер 23/312/01041/14.09.2009 г. за прием на Заявление за 
подпомагане по мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” от 
Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 г.-2013 г. 
 На 04.11.2011 г. между ДФ „Земеделие” /Фондът/ и “Техносолар“ ЕООД /Ползвател/ е 
сключен договор №12/312/01041/04.11.2011 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ, представляваща 74 % или 80%  за проекти за производство и продажба на енергия от 
ВЕИ от одобрените и реално извършени от Ползвателя разходи, свързани с осъществяването 
на проекта.  
 Съгласно договора първоначално одобрената безвъзмездна финансова помощ е в 
размер на 391 165,15 лв. 
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 В досието на обекта е приложена Декларация от 06.07.2012 г., подписана от Люблян 
Курдов – управител, в която същия е декларирал: 
 - в т.1, че при изграждането на ФтЕЦ “Техносолар“ не са използвани средства по 
национална и/или европейска схема за подпомагане, заявлението за които да е подадено след 
03.05.2011 г. Използвани са средства по Мярка 312 от ДФЗ, заявлението за което е с 
идентификационен №23/312/01041/20.06.2011 г., договор №23/312/01041/20.06.2011 г.; 
 - в т.2 е посочено, че считано от 06.07.2012 г. преференциалната цена за продажба на 
произведената електрическа енергия от централата в съответствие с ценовото решение на 
ДКЕВР е в размер на 567,41 лв./Мвч.  
 На 06.07.2012 г. между „ЧЕЗ Електро България” АД и „Техносолар“ ЕООД е сключен 
договор №313/06.07.2012 г. за изкупуване на електрическа енергия произведена от ФтЕЦ  
“Техносолар“ ЕООД с инсталирана мощност 77 кW. Определената преференциална цена по 
договора е в размер на 567,41 лева. Срокът на договора е до 18.06.2032 г. 
 Считано от 01.07.2011 г. с Решение № Ц-18 от 20.06.2011 година, Държавната комисия 
за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) е определила преференциална цена за продажба на 
електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници. За фотоволтаични електрически 
централи с мощност над 30 до 200 kВт p, където попада ФтЕЦ “Техносолар“, определената с 
решението цена е 567.41 лв./МВтч.  
 Заявлението за подпомагане по мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на 
микропредприятия” на “Техносолар“ ЕООД за „ФтЕЦ – Техносолар“ е подадено на 
14.09.2009 г., т.е. преди влизането в сила на Закона за енергията от възобновяеми източници и 
разпоредбите на чл.31, ал.7, т.2 и ал.8,  съгласно §11 от ДР от същия закон са неприложими. 
 Договорената цена в размер на 567.41 лв./ МВтч. е съгласно определената от 
ДКЕВР преференциална цена, действаща към датата на въвеждане в експлоатация по 
смисъла на ЗУТ на енергийния обект за производство на електрическа енергия - 
18.06.2012 г. 
 С писмо изх.№1206/21.08.2015 г. „ЧЕЗ Електро България” АД е уведомило 
“Техносолар“ ЕООД, че съгласно последните изменения в ЗЕ, публикувани в ДВ, бр.56 от 
24.07.2015 г. новата приложима преференциална цена за изкупуване на произведената 
електрическа енергия е определена в Решение № Ц - 14 от 01.07.2014г. на ДКЕВР. 
 С писмото до “Техносолар“ ЕООД е изпратено Допълнително споразумение към 
договора за изкупуване, за привеждане на договорената преференциална цена за изкупуване 
на произведената електрическа енергия от “Техносолар“ ЕООД в съответствие с изискванията 
на § 18, ал.1 и ал.2 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и 
допълнение на Закона за енергетиката (ДВ, бр. 56 от 24.07.2015 г., в сила от 24.07.2015 г.). 
 В представеното от „ЧЕЗ Електро България” АД  досие на “Техносолар“ ЕООД не е 
налично писмо и върнато подписано допълнителното споразумение към договора. 
 Видно от представената от „ЧЕЗ Електро България” АД справка с изх. №CD-DOC-
1554-1/05.11.2015 г., новата преференциална цена от 01.08.2015г., по която „ЧЕЗ Електро 
България” АД ще изкупува електрическа енергия произведена от Фотоволтаичната 
електроцентрала на “Техносолар“ ЕООД е в размер на 100,41 лв./ МВтч. В справката е 
посочено, че дружеството е получило безвъзмездна финансова помощ, представляваща 80% 
от одобрените и реално извършени разходи за изграждане на ФтЕЦ “Техносолар“. 
 Съгласно предоставена с писмо вх.№26-Д-25/19.11.2015 г. информация от ДФ 
„Земеделие“ на АДФИ, одобрените за финансиране разходи на “Техносолар“ ЕООД са в 
размер на 497 600 лв., а одобрената субсидия е в размер на 391 159,90 лв., или безвъзмездната 
финансова помощ представлява 79% от одобрените и реално извършени разходи за 
изграждане на енергийния обект. 
 При извършената проверка се установи, че преференциалната цена за изкупуване на 
електрическа енергия от “Техносолар“ ЕООД е съгласно определената цена в размер на 
100,41 лв./МВтч. по т.14 от Решение №Ц - 14/01.07.2014 г. на ДКЕВР за ФЕЦ с инсталирана 
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мощност над 30 до 200 кВтp, с процент на безвъзмездно финансиране над 70% до 80%, където 
попада „ФВЕЦ-Техносолар“. 
 Видно от гореизложеното „ЧЕЗ Електро България” АД е коригирало цената по 
договора в съответствие с разпоредбата на § 18, ал. 1 и ал. 2 от Преходните и заключителни 
разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ДВ, бр. 56 от 
24.07.2015 г., в сила от 24.07.2015 г.).  
 При проверката на договорените преференциални цени и изплатената електрическа 
енергия от „ЧЕЗ Електро България” АД по сключения договор с “Техносолар“ ЕООД се 
установи, че: 
 - за периода от 31.07.2012 г. до 31.07.2015 г. е произведена и фактурирана от 
дружеството електрическа енергия в общ размер на 315 431 кВтч., като са начислени и 
изплатени средства в общ размер на 178 978,73 лева, без ДДС по определена в договора 
преференциална цена в размер на 567,41 лв.  
 - за периода от 01.08.2015 г. до 30.09.2015 г. е произведена и фактурирана от 
дружеството електрическа енергия в общ размер на 20 708,25 кВтч., като са начислени и 
изплатени средства в общ размер на 2 079,31 лева без ДДС по определената с Решение № Ц - 
14/01.07.2014 г. преференциална цена в размер на 100,41 лв. за МВч. 
 2.1.1.35. Договор №321/09.07.2012 г. “Ви – Го 9991“ ЕООД 
 В представеното досие на дружеството са налични документи, при проверката на които 
се установи: 
 От Разплащателна агенция към ДФ „Земеделие” на “Ви – Го 9991“ ЕООД е издадена 
Квитанция с идентификационен номер 01/312/00865/18.08.2009 г. за прием на Заявление за 
подпомагане по мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” от 
Програмата за развитие на селските райони за периода 2007г.-2013 г. 
 На 22.03.2011 г. между ДФ „Земеделие” /Фондът/ и “Ви – Го 9991“ ЕООД /Ползвател/ 
е сключен договор №01/312/00865/22.03.2011 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ, представляваща 80%  за проекти за производство и продажба на енергия от ВЕИ от 
одобрените и реално извършени от Ползвателя разходи, свързани с осъществяването на 
проекта.  
 В таблица за одобрените разходи по проекта – Приложение № 1 към договора, 
одобрените за финансиране разходи са в размер на 617 398,00 лв., като първоначално 
одобрената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 391 156,74 лв. или 
финансирането е 63,36 %, а не както е записано в договора 80 %. 
 Видно от представена с писмо вх. №26-Д-25/19.11.2015 г. от ДФЗ-„РА“ 
информация, към договора е подписан анекс, с който са увеличени одобрените разходи 
за финансиране в размер на 618 608,00 лева и е намалена одобрената субсидия в размер 
на 391 155,82 лв., като процента на финансиране е 63,23 %. 
 В досието на обекта е приложена Декларация от 10.07.2012 г., подписана от Никифор 
Петров – управител, в която същия е декларирал: 
 - в т.1, че при изграждането на ФтЕЦ “ Ви – Го“ не са използвани средства по 
национална и/или европейска схема за подпомагане, заявлението за които да е подадено след 
03.05.2011 г. Използвани са средства по Мярка 312 от ДФЗ, заявлението за което е с 
идентификационен №01/312/00865/18.08.2009 г., договор №01/312/00865/22.03.2011 г.; 
 - в т.2 е посочено, че считано от 09.07.2012 г. преференциалната цена за продажба на 
произведената електрическа енергия от централата, в съответствие с ценовото решение на 
ДКЕВР е в размер на 567,41 лв./Мвч.  
 На 09.07.2012 г. между „ЧЕЗ Електро България” АД и “Ви – Го 9991“ ЕООД е сключен 
договор №321/09.07.2012 г. за изкупуване на електрическа енергия произведена от ФтЕЦ  “Ви 
– Го 9991“ ЕООД с инсталирана мощност 100 кW. Определената преференциална цена по 
договора е в размер на 567,41 лева. Срокът на договора е до 29.06.2032 г. 
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 Считано от 01.07.2011 г. с Решение № Ц-18 от 20.06.2011 година, Държавната комисия 
за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) е определила преференциална цена за продажба на 
електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници. За фотоволтаични електрически 
централи с мощност над 30 до 200 kВт p, където попада ФтЕЦ “Ви – Го“ определената с 
решението цена е 567.41 лв./МВтч.  
 Заявлението за подпомагане по мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на 
микропредприятия” на “Ви – Го 9991“ ЕООД за „ФтЕЦ – Ви – Го“ е подадено на 18.08.2009 
г., т.е. преди влизането в сила на Закона за енергията от възобновяеми източници и 
разпоредбите на чл.31, ал.7, т.2 и ал.8,  съгласно §11 от ДР от същия закон са неприложими. 
 Договорената цена в размер на 567.41 лв./МВтч. е съгласно определената от 
ДКЕВР преференциална цена, действаща към датата на въвеждане в експлоатация по 
смисъла на ЗУТ на енергийния обект за производство на електрическа енергия - 
29.06.2012 г. 
 С писмо изх. №1213/21.08.2015 г. „ЧЕЗ Електро България” АД е уведомило “Ви – Го 
9991“ ЕООД, че съгласно последните изменения в ЗЕ, публикувани в ДВ, бр.56 от 24.07.2015 
г. новата приложима преференциална цена за изкупуване на произведената електрическа 
енергия е определена в Решение № Ц - 14 от 01.07.2014 г. на ДКЕВР. 
 С писмото до “Ви – Го 9991“ ЕООД е изпратено Допълнително споразумение към 
договора за изкупуване, за привеждане на договорената преференциална цена за изкупуване 
на произведената електрическа енергия от “Ви – Го 9991“ ЕООД в съответствие с 
изискванията на §18, ал.1 и ал.2 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за 
изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ДВ, бр. 56 от 24.07.2015 г., в сила от 
24.07.2015 г.). 
 С писмо вх. № СЕ-DOC-1330/07.09.2015 г. в „ЧЕЗ Електро България” АД, “Ви – Го 
9991“ ЕООД е изразило несъгласие с § 18 от Преходните и заключителни разпоредби към 
ЗИД ЗЕ, като не е върнато подписано допълнителното споразумение към договора. 
 Видно от представената от „ЧЕЗ Електро България” АД Справка с изх. №CD-DOC-
1554-1/05.11.2015 г. новата преференциална цена от 01.08.2015г., по която „ЧЕЗ Електро 
България” АД ще изкупува електрическа енергия произведена от Фотоволтаичната 
електроцентрала на “Ви – Го 9991“ ЕООД е в размер на 100,41 лв./ МВтч.  
 При извършената проверка се установи, че преференциалната цена за изкупуване на 
електрическа енергия от “Ви – Го 9991“ ЕООД е съгласно определената цена в размер на 
100,41 лв./МВтч. по т.14 от Решение №Ц - 14/01.07.2014 г. на ДКЕВР за ФЕЦ с инсталирана 
мощност над 30 до 200 кВтp, с процент на безвъзмездно финансиране над 70% до 80%. 
  Видно от Таблица за одобрените инвестиционни разходи - Приложение към 
договор №01/312/00865/22.03.2011 г. и представената от Държавен фонд земеделие 
информация, безвъзмездното финансиране за енергийния обект е 63 %. 
 Предвид на гореизложеното, новата преференциална цена от 01.08.2015 г., по 
която „ЧЕЗ Електро България” АД е следвало да изкупува електрическа енергия 
произведена от ФтЕЦ “Ви – Го 9991“ ЕООД е в размер на 106,14 лв./МВтч., която е 
определена съгласно т.14 от Решение № Ц - 14/01.07.2014 г. на ДКЕВР за ФЕЦ с 
инсталирана мощност над 30 кВтp до 200 кВтp и процент на безвъзмездно финансиране 
над 60% до 70%, а не по определената цена в размер на 100,41 лв./ МВтч.   
 Видно от установеното, „ЧЕЗ Електро България” АД е коригирало цената по 
договора,  като същата не съответства на определената цена, съгласно т.14 от Решение 
№ Ц - 14/01.07.2014 г. на ДКЕВР за ФЕЦ с инсталирана мощност над 30 кВтp до 200 
кВтp и процент на безвъзмездно финансиране над 60% до 70%.  
 При проверката на договорените преференциални цени и изплатената електрическа 
енергия от „ЧЕЗ Електро България” АД по сключения договор с “Ви – Го 9991“ ЕООД се 
установи, че: 
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 - за периода от 31.07.2012 г. до 31.07.2015 г. е произведена и фактурирана от 
дружеството електрическа енергия в общ размер на 350 473 кВтч., като са начислени и 
изплатени средства в общ размер на 198 057,19 лева, без ДДС по определена в договора 
преференциална цена в размер на 567,41 лв.  
 - за периода от 01.08.2015 г. до 30.09.2015 г. е произведена и фактурирана от 
дружеството електрическа енергия в общ размер на 24 418,50 кВтч., като са начислени и 
изплатени средства в общ размер на 2 451,86 лева, без ДДС по цена в размер на 100,41 
лв. за МВч., а не по определена с Решение № Ц - 14/01.07.2014 г. на ДКЕВР в размер на 
106,14 лв./ МВтч. 
 Предвид на установеното на дружеството са начислени и изплатени по-малко от 
„ЧЕЗ Електро България” АД, респективно от „НЕК” ЕАД средства в размер на 139,87 
лв.  
 2.1.1.36. Договор №323/11.07.2012 г. - “Сансеба“ ЕООД 
 В представеното досие на дружеството са налични документи, при проверката на които 
се установи: 
 От Разплащателна агенция към ДФ „Земеделие” на “Сансеба“ ЕООД е издадена 
Квитанция с идентификационен номер 05/312/01800/13.08.2010 г. за прием на Заявление за 
подпомагане по мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” от 
Програмата за развитие на селските райони за периода 2007г.-2013 г. 
 На 03.10.2011 г. между ДФ „Земеделие” /Фондът/ и “ Сансеба“ ЕООД /Ползвател/ е 
сключен договор №01/312/01800/03.10.2011 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ, представляваща 80%  за проекти за производство и продажба на енергия от ВЕИ от 
одобрените и реално извършени от Ползвателя разходи, свързани с осъществяването на 
проекта.  
 Съгласно договора първоначално одобрената безвъзмездна финансова помощ е в 
размер на 386 934,40 лв. 
 В досието на обекта е приложена Декларация от 11.07.2012 г., подписана от Мая 
Хускич – пълномощник на управителя, в която същата е декларирала: 
 - в т.1, че при изграждането на ФтЕЦ “Коста Перчево“ не са използвани средства по 
национална и/или европейска схема за подпомагане, заявлението за които да е подадено след 
03.05.2011 г. Използвани са средства по Мярка 312 от ДФЗ, заявлението за което е с 
идентификационен №05/312/01800/13.08.2010 г., договор №05/312/01800/03.10.2011 г.; 
 - в т.2 е посочено, че считано от 11.07.2012 г. преференциалната цена за продажба на 
произведената електрическа енергия от централата, в съответствие с ценовото решение на 
ДКЕВР е в размер на 567,41 лв./Мвч.  
 На 11.07.2012 г. между „ЧЕЗ Електро България” АД и “Сансеба“ ЕООД е сключен 
договор № 323/11.07.2012 г. за изкупуване на електрическа енергия произведена от ФтЕЦ  “ 
Коста Перчево“ с инсталирана мощност 88 кW. Определената преференциална цена по 
договора е в размер на 567,41 лева. Срокът на договора е до 27.06.2032 г. 
 Считано от 01.07.2011 г. с Решение № Ц-18 от 20.06.2011 година, Държавната комисия 
за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) е определила преференциална цена за продажба на 
електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници. За фотоволтаични електрически 
централи с мощност над 30 до 200 kВт p, където попада ФтЕЦ “Коста Перчево“ определената 
с решението цена е 567.41 лв./МВтч.  
 Заявлението за подпомагане по мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на 
микропредприятия” на “Сансеба“ ЕООД за „ФтЕЦ – Коста Перчево“ е подадено на 13.08.2010 
г., т.е. преди влизането в сила на Закона за енергията от възобновяеми източници и 
разпоредбите на чл.31, ал.7, т.2 и ал.8,  съгласно §11 от ДР от същия закон са неприложими. 
 Договорената цена в размер на 567.41 лв./ МВтч. е съгласно определената от 
ДКЕВР преференциална цена, действаща към датата на въвеждане в експлоатация по 
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смисъла на ЗУТ на енергийния обект за производство на електрическа енергия - 
27.06.2012 г. 
 С писмо изх. №1214/21.08.2015 г. „ЧЕЗ Електро България” АД е уведомило “Сансеба“ 
ЕООД, че съгласно последните изменения в ЗЕ, публикувани в ДВ, бр.56 от 24.07.2015 г. 
новата приложима преференциална цена за изкупуване на произведената електрическа 
енергия е определена в Решение № Ц - 14 от 01.07.2014г. на ДКЕВР. 
 С писмото до “Сансеба“ ЕООД е изпратено Допълнително споразумение към договора 
за изкупуване, за привеждане на договорената преференциална цена за изкупуване на 
произведената електрическа енергия от “Сансеба“ ЕООД в съответствие с изискванията на § 
18, ал.1 и ал.2 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и 
допълнение на Закона за енергетиката (ДВ, бр. 56 от 24.07.2015 г., в сила от 24.07.2015 г.). 
 С писмо вх. № СЕ-DOC-1214-1/15.03.2015 г. в „ЧЕЗ Електро България” АД, “Сансеба“ 
ЕООД е изразило несъгласие с § 18 от Преходните и заключителни разпоредби към ЗИД ЗЕ, 
като не е върнато подписано допълнителното споразумение към договора. 
 Видно от представената от „ЧЕЗ Електро България” АД справка с изх. №CD-DOC-
1554-1/05.11.2015 г., новата преференциална цена от 01.08.2015г., по която „ЧЕЗ Електро 
България” АД ще изкупува електрическа енергия произведена от Фотоволтаичната 
електроцентрала на “Сансеба“ ЕООД е в размер на 100,41 лв./ МВтч. В справката е посочено, 
че дружеството е получило безвъзмездна финансова помощ, представляваща 80% от 
одобрените и реално извършени разходи за изграждане на ФтЕЦ “Коста Перчево“. 
 При извършената проверка се установи, че преференциалната цена за изкупуване на 
електрическа енергия от “Сансеба“ ЕООД е съгласно определената цена в размер на 100,41 
лв./МВтч. по т.14 от Решение № Ц - 14/01.07.2014 г. на ДКЕВР за ФЕЦ с инсталирана 
мощност над 30 до 200 кВтp, с процент на безвъзмездно финансиране над 70% до 80%, където 
попада „ФВЕЦ-Коста Перчево“. 
 Видно от гореизложеното „ЧЕЗ Електро България” АД е коригирало цената по 
договора в съответствие с разпоредбата на §18, ал.1 и ал.2 от Преходните и заключителни 
разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ДВ, бр.56 от 
24.07.2015 г., в сила от 24.07.2015 г.).  
 При проверката на договорените преференциални цени и изплатената електрическа 
енергия от „ЧЕЗ Електро България” АД по сключения договор със “Сансеба“ ЕООД се 
установи, че: 
 - за периода от 31.07.2012 г. до 31.07.2015 г. е произведена и фактурирана от 
дружеството електрическа енергия в общ размер на 324 495 кВтч., като са начислени и 
изплатени средства в общ размер на 184 121,72 лева, без ДДС по определена в договора 
преференциална цена в размер на 567,41 лв.  
 - за периода от 01.08.2015 г. до 30.09.2015 г. е произведена и фактурирана от 
дружеството електрическа енергия в общ размер на 23 132 кВтч., като са начислени и 
изплатени средства в общ размер на 2 322,66 лева без ДДС по определената с Решение № Ц - 
14/01.07.2014 г. преференциална цена в размер на 100,41 лв. за МВч. 
 2.1.1.37. Договор №324/11.07.2012 г. - “Примсол“ ЕООД 
 В представеното досие на дружеството са налични документи, при проверката на които 
се установи: 
 От Разплащателна агенция към ДФ „Земеделие” на “Примсол“ ЕООД е издадена 
Квитанция с идентификационен номер 05/312/01794/13.08.2010 г. за прием на Заявление за 
подпомагане по мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” от 
Програмата за развитие на селските райони за периода 2007г.-2013 г. 
 На 03.10.2011 г. между ДФ „Земеделие” /Фондът/ и “Примсол“ ЕООД /Ползвател/ е 
сключен договор №05/312/01794/13.08.2010 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ, представляваща 80% за проекти за производство и продажба на енергия от ВЕИ от 
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одобрените и реално извършени от Ползвателя разходи, свързани с осъществяването на 
проекта.  
 Съгласно договора първоначално одобрената безвъзмездна финансова помощ е в 
размер на 374 168,00 лв. 
 В досието на обекта е приложена Декларация от 11.07.2012 г., подписана от Мая 
Хускич – пълномощник на управителя, в която същата е декларирала: 
 - в т.1, че при изграждането на ФтЕЦ “Примсол Кула“ не са използвани средства по 
национална и/или европейска схема за подпомагане заявлението, за които да е подадено след 
03.05.2011 г. Използвани са средства по Мярка 312 от ДФЗ, заявлението за което е с 
идентификационен №05/312/01794/13.08.2010 г., договор №05/312/0194/13.08.2010 г.; 
 - в т.2 е посочено, че считано от 11.07.2012 г. преференциалната цена за продажба на 
произведената електрическа енергия от централата, в съответствие с ценовото решение на 
ДКЕВР е в размер на 567,41 лв./Мвч.  
 На 11.07.2012 г. между „ЧЕЗ Електро България” АД и “Примсол“ ЕООД е сключен 
договор № 324/11.07.2012 г. за изкупуване на електрическа енергия произведена от ФтЕЦ  “ 
Примсол Кула“ с инсталирана мощност 90,24 кW. Определената преференциална цена по 
договора е в размер на 567,41 лева. Срокът на договора е до 27.06.2032 г. 
 Считано от 01.07.2011 г. с Решение № Ц-18 от 20.06.2011 година, Държавната комисия 
за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) е определила преференциална цена за продажба на 
електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници. За фотоволтаични електрически 
централи с мощност над 30 до 200 kВт p, където попада ФтЕЦ “Примсол  Кула“ определената 
с решението цена е 567.41 лв./МВтч.  
 Заявлението за подпомагане по мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на 
микропредприятия” на “Примсол“ ЕООД за „ФтЕЦ – Примсол Кула“ е подадено на 
13.08.2010 г., т.е. преди влизането в сила на Закона за енергията от възобновяеми източници и 
разпоредбите на чл.31, ал.7, т.2 и ал.8,  съгласно §11 от ДР от същия закон са неприложими.  
 Договорената цена в размер на 567.41 лв. МВтч. е съгласно определената от 
ДКЕВР преференциална цена, действаща към датата на въвеждане в експлоатация по 
смисъла на ЗУТ на енергийния обект за производство на електрическа енергия - 
27.06.2012 г. 
 С писмо изх. №1253/24.08.2015 г. „ЧЕЗ Електро България” АД е уведомило “Примсол“ 
ЕООД, че съгласно последните изменения в ЗЕ, публикувани ДВ, бр.56 от 24.07.2015 г. 
новата приложима преференциална цена за изкупуване на произведената електрическа 
енергия е определена в Решение № Ц - 14 от 01.07.2014г. на ДКЕВР. 
 С писмото до “Примсол“ ЕООД е изпратено Допълнително споразумение към 
договора за изкупуване, за привеждане на договорената преференциална цена за изкупуване 
на произведената електрическа енергия от “Примсол“ ЕООД в съответствие с изискванията 
на § 18, ал.1 и ал.2 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и 
допълнение на Закона за енергетиката (ДВ, бр. 56 от 24.07.2015 г., в сила от 24.07.2015 г.). 
 С писмо вх. № СЕ-DOC-1253/09.09.2015 г. в „ЧЕЗ Електро България” АД, “ Примсол“ 
ЕООД е изразило несъгласие с § 18 от Преходните и заключителни разпоредби към ЗИД ЗЕ, 
като е върнато неподписано допълнителното споразумение към договора. 
 Видно от представената от „ЧЕЗ Електро България” АД Справка с изх. №CD-DOC-
1554-1/05.11.2015 г., новата преференциална цена от 01.08.2015г., по която „ЧЕЗ Електро 
България” АД ще изкупува електрическа енергия произведена от Фотоволтаичната 
електроцентрала на “Примсол“ ЕООД е в размер на 100,41 лв./МВтч. Дружеството е 
получило безвъзмездна финансова помощ, представляваща 80% от одобрените и реално 
извършени разходи за изграждане на ФтЕЦ “Примсол Кула“. 
 При извършената проверка се установи, че преференциалната цена за изкупуване на 
електрическа енергия от “Примсол“ ЕООД е съгласно определената цена в размер на 100,41 
лв./МВтч. по т.14 от Решение № Ц-14/01.07.2014 г. на ДКЕВР за ФЕЦ с инсталирана мощност 
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над 30 до 200 кВтp, с процент на безвъзмездно финансиране над 70% до 80%, където попада 
„ФтЕЦ-Примсол Кула“. 
 Видно от гореизложеното „ЧЕЗ Електро България” АД е коригирало цената по 
договора в съответствие с разпоредбата на § 18, ал. 1 и ал. 2 от Преходните и заключителни 
разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ДВ, бр.56 от 
24.07.2015 г., в сила от 24.07.2015 г.).  
 При проверката на договорените преференциални цени и изплатената електрическа 
енергия от „ЧЕЗ Електро България” АД по сключения договор с “Примсол“ ЕООД се 
установи, че: 
 - за периода от 31.07.2012 г. до 31.07.2015 г. е произведена и фактурирана от 
дружеството електрическа енергия в общ размер на 336 663 кВтч., като са начислени и 
изплатени средства в общ размер на 191 025,94 лева, без ДДС по определена в договора 
преференциална цена в размер на 567,41 лв.  
 - за периода от 01.08.2015 г. до 30.09.2015 г. е произведена и фактурирана от 
дружеството електрическа енергия в общ размер на 23 783 кВтч., като са начислени и 
изплатени средства в общ размер на 2 388,07 лева без ДДС по определената с Решение № Ц - 
14/01.07.2014 г. преференциална цена в размер на 100,41 лв. за МВч. 
 2.1.1.38. Договор №325/11.07.2012 г. - ЕТ“Соларис – Здравка Вълкова“ 
 В представеното досие на дружеството са налични документи, при проверката на които 
се установи: 
 От Разплащателна агенция към ДФ „Земеделие” на ЕТ“Соларис – Здравка Вълкова“ 
е издадена Квитанция с идентификационен номер 05/312/01197/15.06.2010 г. за прием на 
Заявление за подпомагане по мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на 
микропредприятия” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007г.-2013 г. 
 На 08.09.2011 г. между ДФ „Земеделие” /Фондът/ и ЕТ“Соларис – Здравка Вълкова“ 
/Ползвател/ е сключен договор №05/312/01197/08.09.2011 г. за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ, представляваща 75% за проекти за производство и продажба на енергия от 
ВЕИ от одобрените и реално извършени от Ползвателя, разходи, свързани с осъществяването 
на проекта.  
 Съгласно договора първоначално одобрената безвъзмездна финансова помощ е в 
размер на 391 166,00 лв. 
 В досието на обекта е приложена Декларация от 12.07.2012 г., подписана от Здравка 
Капралова - Иваницова – управител, в която същата е декларирала: 
 - в т.1, че при изграждането на ФтЕЦ “Соларис“ не са използвани средства по 
национална и/или европейска схема за подпомагане, заявлението за които да е подадено след 
03.05.2011 г. Използвани са средства по Мярка 312 от ДФЗ, заявлението за което е с 
идентификационен №05/312/01197/15.06.2010 г., договор №05/312/01197/08.09.2011 г.; 
 - в т.2 е посочено, че считано от 11.07.2012 г. преференциалната цена за продажба на 
произведената електрическа енергия от централата, в съответствие с ценовото решение на 
ДКЕВР е в размер на 596,50 лв./Мвч.  
 На 11.07.2012 г. между „ЧЕЗ Електро България” АД и ЕТ“Соларис – Здравка Вълкова“ 
е сключен договор № 325/11.07.2012 г. за изкупуване на електрическа енергия произведена от 
ФтЕЦ “Соларис“ с инсталирана мощност 100 кW. Определената преференциална цена по 
договора е в размер на 596,50 лева. Срокът на договора е до 26.06.2032 г. 
 Считано от 01.07.2011 г. с Решение № Ц-18 от 20.06.2011 година, Държавната комисия 
за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) е определила преференциална цена за продажба на 
електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници. За електрически централи с 
фотоволтаични модули над 30 кВт p до 200 кВт p, монтирани на покриви и фасади, където 
попада ФтЕЦ “Соларис“ определената с решението цена е 596.50 лв./МВтч.  
 Заявлението за подпомагане по мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на 
микропредприятия” на ЕТ“Соларис – Здравка Вълкова“ за „ФтЕЦ – Соларис“ е подадено на 
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15.06.2010 г., т.е. преди влизането в сила на Закона за енергията от възобновяеми източници и 
разпоредбите на чл.31, ал.7, т.2 и ал.8,  съгласно §11 от ДР от същия закон са неприложими.  
 Договорената цена в размер на 596.50 лв./ МВтч. е съгласно определената от 
ДКЕВР преференциална цена, действаща към датата на въвеждане в експлоатация по 
смисъла на ЗУТ на енергийния обект за производство на електрическа енергия - 
26.06.2012 г. 
 С писмо изх.№1252/24.08.2015 г. „ЧЕЗ Електро България” АД е уведомило 
ЕТ“Соларис – Здравка Вълкова“, че съгласно последните изменения в ЗЕ, публикувани в ДВ, 
бр.56 от 24.07.2015 г. новата приложима преференциална цена за изкупуване на 
произведената електрическа енергия е определена в Решение № Ц - 14 от 01.07.2014г. на 
ДКЕВР. 
 С писмото до ЕТ“Соларис–Здравка Вълкова“ е изпратено Допълнително споразумение 
към договора за изкупуване за превеждане на договорената преференциална цена за 
изкупуване на произведената електрическа енергия от ЕТ“Соларис – Здравка Вълкова“ в 
съответствие с изискванията на § 18, ал. 1 и ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби 
към Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ДВ, бр.56 от 24.07.2015 г., 
в сила от 24.07.2015 г.). 
 С писмо вх.№СЕ-DOC-1252-1/04.09.2015 г. в „ЧЕЗ Електро България” АД, ЕТ“Соларис 
– Здравка Вълкова“ е изразило несъгласие с §18 от Преходните и заключителни разпоредби 
към ЗИД ЗЕ, като е върнато неподписано допълнителното споразумение към договора. 
 Видно от представената от „ЧЕЗ Електро България” АД справка с изх. №CD-DOC-
1554-1/05.11.2015 г., новата преференциална цена от 01.08.2015г., по която „ЧЕЗ Електро 
България” АД ще изкупува електрическа енергия произведена от Фотоволтаичната 
електроцентрала на ЕТ“Соларис – Здравка Вълкова“ е в размер на 117,61 лв./МВтч. 
Дружеството е получило безвъзмездна финансова помощ, представляваща 75% от одобрените 
и реално извършени разходи за изграждане на ФтЕЦ “Соларис“. 
 При извършената проверка се установи, че преференциалната цена за изкупуване на 
електрическа енергия от ЕТ“Соларис – Здравка Вълкова“ е съгласно определената цена в 
размер на 117,61 лв./МВтч. по т.11 от Решение № Ц - 14/01.07.2014 г. на ДКЕВР за ФЕЦ с 
инсталирана мощност над 30 до 200 кВтp, с процент на безвъзмездно финансиране над 70% 
до 80%, където попада „ФВЕЦ-Соларис“. 
 Видно от гореизложеното „ЧЕЗ Електро България” АД е коригирало цената по 
договора в съответствие с разпоредбата на § 18, ал. 1 и ал. 2 от Преходните и заключителни 
разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ДВ, бр.56 от 
24.07.2015 г., в сила от 24.07.2015 г.).  
 При проверката на договорените преференциални цени и изплатената електрическа 
енергия от „ЧЕЗ Електро България” АД по сключения договор с ЕТ “Соларис – Здравка 
Вълкова“ се установи, че: 
 - за периода от 31.07.2012 г. до 31.07.2015 г. е произведена и фактурирана от 
дружеството електрическа енергия в общ размер на 360 723 кВтч., като са начислени и 
изплатени средства в общ размер на 215 171,28 лева, без ДДС по определена в договора 
преференциална цена в размер на 596,50 лв.  
 - за периода от 01.08.2015 г. до 30.09.2015 г. е произведена и фактурирана от 
дружеството електрическа енергия в общ размер на 25 389 кВтч., като са начислени и 
изплатени средства в общ размер на 2 986,00 лева без ДДС по определената с Решение № Ц - 
14/01.07.2014 г. преференциална цена в размер на 117,61 лв. за МВч. 
 2.1.1.39. Договор №327/12.07.2012 г. - ЕТ“Универсум – Румен Янчев“ 
 В представеното досие на дружеството са налични документи, при проверката на които 
се установи: 
 От Разплащателна агенция към ДФ „Земеделие” на ЕТ“Универсум – Румен Янчев“ е 
издадена Квитанция с идентификационен номер 15/311/00333/30.08.2010 г. за прием на 
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Заявление за подпомагане по мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” от 
Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 г. - 2013 г. 
 На 08.09.2011 г. между ДФ „Земеделие” /Фондът/ и ЕТ“Соларис – Здравка Вълкова“ 
/Ползвател/ е сключен договор №15/311/0033/13.07.2011 г. за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ, представляваща 75%  за проекти за производство и продажба на енергия 
от ВЕИ от одобрените и реално извършени от Ползвателя, разходи, свързани с 
осъществяването на проекта.  
 Съгласно договора първоначално одобрената безвъзмездна финансова помощ е в 
размер на 391 166,00 лв. 
 В периода от 09.09.2011 г. до 02.12.2011 г. между ДФ „Земеделие” /Фондът/ и 
ЕТ“Соларис – Здравка Вълкова“ /Ползвател/ са сключени 4 броя анекси към договор 
№15/311/00333 от 13.07.2011 г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ, като с 
анексите страните уточняват: цена на доставките и услугите, както следва - авансово плащане 
- 20%, междинно плащане - 50%; окончателно плащане – 30%; таблица за одобрените 
инвестиционни разходи /Приложение 1/ към договора се заменя с таблица за одобрените 
инвестиционни разходи /Приложение 1/ към анекса; променя се банковата сметка на 
Ползвателя и Приложение - 1 към договора се заменя с Приложение - 1 към  анекс №3.  
 В досието на обекта е приложена Декларация от 12.07.2012 г., подписана от Румен 
Янчев – управител, в която същаия е декларирал: 
 - в т.1, че при изграждането на ФтЕЦ “Универсум – Румен Янчев“ не са използвани 
средства по национална и/или европейска схема за подпомагане, заявлението за които да е 
подадено след 03.05.2011 г. Използвани са средства по Мярка 311 от ДФЗ, заявлението за 
което е с идентификационен №15/311/00333/30.08.2010 г., договор №05/311/00333/13.07.2011 
г.; 
 - в т.2 е посочено, че считано от 12.07.2012 г. преференциалната цена за продажба на 
произведената електрическа енергия от централата, в съответствие с ценовото решение на 
ДКЕВР е в размер на 567,41 лв./Мвч.  
 На 12.07.2012 г. между „ЧЕЗ Електро България” АД и ЕТ „Универсум – Румен Янчев“ 
е сключен договор № 327/12.07.2012 г. за изкупуване на електрическа енергия произведена от 
ФтЕЦ “Универсум“ с инсталирана мощност 100 кW. Определената преференциална цена по 
договора е в размер на 567,41 лева. Срокът на договора е до 28.06.2032 г. 
 Считано от 01.07.2011 г. с Решение № Ц-18 от 20.06.2011 година, Държавната комисия 
за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) е определила преференциална цена за продажба на 
електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници. За електрически централи с 
фотоволтаични модули над 30 кВт p до 200 кВт p, където попада ФтЕЦ “Универсум“ 
определената с решението цена е 567.41 лв./МВтч.  
 Заявлението за подпомагане по мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски 
дейности” на ЕТ „Универсум – Румен Янчев“ за „ФтЕЦ – Универсум“ е подадено на 
30.08.2010 г., т.е. преди влизането в сила на Закона за енергията от възобновяеми източници и 
разпоредбите на чл.31, ал.7, т.2 и ал.8,  съгласно §11 от ДР от същия закон са неприложими. 
 Договорената цена в размер на 567.41 лв./МВтч. е съгласно определената от 
ДКЕВР преференциална цена, действаща към датата на въвеждане в експлоатация по 
смисъла на ЗУТ на енергийния обект за производство на електрическа енергия - 
28.06.2012 г. 
 С писмо изх. №1251/24.08.2015 г. „ЧЕЗ Електро България” АД е уведомило ЕТ 
„Универсум – Румен Янчев“, че съгласно последните изменения в ЗЕ, публикувани в ДВ, бр. 
56 от 24.07.2015 г. новата приложима преференциална цена за изкупуване на произведената 
електрическа енергия е определена в Решение № Ц - 14 от 01.07.2014 г. на ДКЕВР. 
 С писмото до ЕТ „Универсум – Румен Янчев“ е изпратено Допълнително 
споразумение към договора за изкупуване, за привеждане на договорената преференциална 
цена за изкупуване на произведената електрическа енергия от ЕТ „Универсум – Румен Янчев“ 
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в съответствие с изискванията на § 18, ал.1 и ал.2 от Преходните и заключителни разпоредби 
към Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ДВ, бр.56 от 24.07.2015 г., 
в сила от 24.07.2015 г.). 
 Видно от представената от „ЧЕЗ Електро България” АД справка с изх. №CD-DOC-
1554-1/05.11.2015 г., новата преференциална цена от 01.08.2015г., по която „ЧЕЗ Електро 
България” АД ще изкупува електрическа енергия произведена от Фотоволтаичната 
електроцентрала на ЕТ „Универсум – Румен Янчев“ е в размер на 100,41 лв./МВтч. 
Дружеството е получило безвъзмездна финансова помощ, представляваща 75% от одобрените 
и реално извършени разходи за изграждане на ФтЕЦ “Универсум“. 
 При извършената проверка се установи, че преференциалната цена за изкупуване на 
електрическа енергия от ЕТ „Универсум – Румен Янчев“ е съгласно определената цена в 
размер на 100,41 лв./МВтч. по т.14 от Решение № Ц - 14/01.07.2014 г. на ДКЕВР за ФЕЦ с 
инсталирана мощност над 30 до 200 кВтp, с процент на безвъзмездно финансиране над 70% 
до 80%, където попада „ФВЕЦ-Универсум“. 
 Видно от гореизложеното „ЧЕЗ Електро България” АД е коригирало цената по 
договора в съответствие с разпоредбата на § 18, ал. 1 и ал. 2 от Преходните и заключителни 
разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ДВ, бр.56 от 
24.07.2015 г., в сила от 24.07.2015 г.).  
 При проверката на договорените преференциални цени и изплатената електрическа 
енергия от „ЧЕЗ Електро България” АД по сключения договор с ЕТ „Универсум – Румен 
Янчев“ се установи, че: 
 - за периода от 31.07.2012 г. до 31.07.2015 г. е произведена и фактурирана от 
дружеството електрическа енергия в общ размер на 404 794 кВтч., като са начислени и 
изплатени средства в общ размер на 229 684,36 лева, без ДДС по определена в договора 
преференциална цена в размер на 567,41 лв.  
 - за периода от 01.08.2015 г. до 30.09.2015 г. е произведена и фактурирана от 
дружеството електрическа енергия в общ размер на 27 023 кВтч., като са начислени и 
изплатени средства в общ размер на 2 713,33 лева без ДДС по определената с Решение № Ц - 
14/01.07.2014 г. преференциална цена в размер на 100,41 лв. за МВч. 
 2.1.1.40.  Договор №329/16.07.2012 г. - “Ивисол“ ООД 
 В представеното досие на дружеството са налични документи, при проверката на които 
се установи: 
 От Разплащателна агенция към ДФ „Земеделие” на “Ивисол“ ООД е издадена 
Квитанция с идентификационен номер 11/312/01808/13.08.2010 г. за прием на Заявление за 
подпомагане по мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятията” от 
Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 г. - 2013 г. 
 На 30.09.2011 г. между ДФ „Земеделие” /Фондът/ и “Ивисол“ ООД /Ползвател/ е 
сключен договор №11/312/01808/30.09.2011 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ, представляваща 47%  за проекти за производство и продажба на енергия от ВЕИ от 
одобрените и реално извършени от Ползвателя, разходи, свързани с осъществяването на 
проекта.  
 Съгласно договора първоначално одобрената безвъзмездна финансова помощ е в 
размер на 391 160,00 лв. 
 В досието на обекта е приложена Декларация от 16.07.2012 г., подписана от Петя 
Василева – управител, в която същата е декларирала: 
 - в т.1, че при изграждането на ФтЕЦ “Асен“ не са използвани средства по национална 
и/или европейска схема за подпомагане, заявлението за които да е подадено след 03.05.2011 г. 
Използвани са средства по Мярка 312 от ДФЗ, заявлението за което е с идентификационен 
№11/312/01808/13.12.2010 г., договор №11/312/01808/30.09.2011 г.; 
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 - в т.2 е посочено, че считано от 16.07.2012 г. преференциалната цена за продажба на 
произведената електрическа енергия от централата, в съответствие с ценовото решение на 
ДКЕВР е в размер на 567,41 лв./Мвч.  
 На 16.07.2012 г. между „ЧЕЗ Електро България” АД и “Ивисол“ ООД е сключен 
договор № 329/16.07.2012 г. за изкупуване на електрическа енергия произведена от ФтЕЦ 
“Асен“ с инсталирана мощност 47 кW. Определената преференциална цена по договора е в 
размер на 567,41 лева. Срокът на договора е до 28.06.2032 г. 
 Считано от 01.07.2011 г. с Решение № Ц-18 от 20.06.2011 година, Държавната комисия 
за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) е определила преференциална цена за продажба на 
електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници. За електрически централи с 
фотоволтаични модули над 30 кВт p до 200 кВт p, където попада ФтЕЦ “Асен“ определената 
с решението цена е 567.41 лв./МВтч.  
 Заявлението за подпомагане по мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на 
микропредприятия” на “Ивисол“ ООД за „ФтЕЦ – Асен“ е подадено на 13.08.2010 г., т.е. 
преди влизането в сила на Закона за енергията от възобновяеми източници и разпоредбите на 
чл.31, ал.7, т.2 и ал.8,  съгласно §11 от ДР от същия закон са неприложими. 
 Договорената цена в размер на 567.41 лв./ МВтч. е съгласно определената от 
ДКЕВР преференциална цена, действаща към датата на въвеждане в експлоатация по 
смисъла на ЗУТ на енергийния обект за производство на електрическа енергия - 
28.06.2012 г. 
 С писмо изх. №1268/24.08.2015 г. „ЧЕЗ Електро България” АД е уведомило “Ивисол“ 
ООД, че съгласно последните изменения в ЗЕ, публикувани в ДВ, бр.56 от 24.07.2015 г. 
новата приложима преференциална цена за изкупуване на произведената електрическа 
енергия е определена в Решение № Ц - 14 от 01.07.2014 г. на ДКЕВР. 
 С писмото до “Ивисол“ ООД е изпратено Допълнително споразумение към договора за 
изкупуване, за привеждане на договорената преференциална цена за изкупуване на 
произведената електрическа енергия от “Ивисол“ ООД в съответствие с изискванията на § 18, 
ал.1 и ал.2 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение 
на Закона за енергетиката (ДВ, бр.56 от 24.07.2015 г., в сила от 24.07.2015 г.). 
 С писмо вх. №СЕ-DOC-1268-1/07.09.2015 г. в „ЧЕЗ Електро България” АД, “Ивисол“ 
ООД е изразило несъгласие с § 18 от Преходните и заключителни разпоредби към ЗИД ЗЕ, 
като не е върнато подписано допълнителното споразумение към договора. 
 Видно от представената от „ЧЕЗ Електро България” АД справка с изх. №CD-DOC-
1554-1/05.11.2015 г., новата преференциална цена от 01.08.2015г., по която „ЧЕЗ Електро 
България” АД ще изкупува електрическа енергия произведена от Фотоволтаичната 
електроцентрала на “Ивисол“ ООД е в размер на 117,60 лв./МВтч. Дружеството е получило 
безвъзмездна финансова помощ, представляваща 47% от одобрените и реално извършени 
разходи за изграждане на ФтЕЦ “Ивисол“ ООД. 
 При извършената проверка се установи, че преференциалната цена за изкупуване на 
електрическа енергия от “Ивисол“ ООД е съгласно определената цена в размер на 117,60 лв./ 
МВтч. по т.14 от Решение № Ц - 14/01.07.2014 г. на ДКЕВР за ФЕЦ с инсталирана мощност 
над 30 до 200 кВтp, с процент на безвъзмездно финансиране над 40% до 50%, където попада 
ФВЕЦ „Асен“. 
 Видно от гореизложеното „ЧЕЗ Електро България” АД е коригирало цената по 
договора в съответствие с разпоредбата на § 18, ал. 1 и ал. 2 от Преходните и заключителни 
разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ДВ, бр.56 от 
24.07.2015 г., в сила от 24.07.2015 г.).  
 При проверката на договорените преференциални цени и изплатената електрическа 
енергия от „ЧЕЗ Електро България” АД по сключения договор с “Ивисол“ ООД се установи, 
че: 
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 - за периода от 31.07.2012 г. до 31.07.2015 г. е произведена и фактурирана от 
дружеството електрическа енергия в общ размер на 710 182 кВтч., като са начислени и 
изплатени средства в общ размер на 402 964,35 лева, без ДДС по определена в договора 
преференциална цена в размер на 567,41 лв.  
 - за периода от 01.08.2015 г. до 30.09.2015 г. е произведена и фактурирана от 
дружеството електрическа енергия в общ размер на 47 654,25 кВтч., като са начислени и 
изплатени средства в общ размер на 5 604,14 лева без ДДС по определената с Решение № Ц - 
14/01.07.2014 г. преференциална цена в размер на 117,60 лв. за МВч. 
 2.1.1.41.  Договор №331/16.07.2012 г. ЕТ“Ивайло Георгиев Илиев“  
 В представеното досие на дружеството са налични документи, при проверката на които 
се установи: 
 От Разплащателна агенция към ДФ „Земеделие” на ЕТ“Ивайло Георгиев Илиев“ е 
издадена Квитанция с идентификационен номер 15/311/00334/30.08.2010 г. за прием на 
Заявление за подпомагане по мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” от 
Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 г.-2013 г. 
 На 13.07.2011 г. между ДФ „Земеделие” /Фондът/ и ЕТ“Ивайло Георгиев Илиев“ 
/Ползвател/ е сключен договор №15/311/00334/13.07.2011 г. за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ, представляваща 79%  за проекти за производство и продажба на енергия 
от ВЕИ от одобрените и реално извършени от Ползвателя разходи, свързани с 
осъществяването на проекта.  
 Съгласно договора първоначално одобрената безвъзмездна финансова помощ е в 
размер на 391 166,00 лв. 
 На 29.12.2011 г. между ДФ „Земеделие” /Фондът/ и ЕТ“Ивайло Георгиев Илиев“ 
/Ползвател/ е сключен анекс към договор №15/311/00334 от 13.07.2011 г. за отпускане на 
безвъзмездна финансова помощ, като в уводната част на договора е променена банкавата 
сметка на Ползвателя. Останалите текстове не се променят. 
 В досието на обекта е приложена Декларация от 16.07.2012 г., подписана от Ивайло 
Георгиев Илиев – управител и собственик, в която същия е декларирал: 
 - в т.1, че при изграждането на ФтЕЦ “Ивайло“ не са използвани средства по 
национална и/или европейска схема за подпомагане, заявлението за които да е подадено след 
03.05.2011 г. Използвани са средства по Мярка 311 от ДФЗ, заявлението за което е с 
идентификационен №15/311/00334/30.08.2010 г., договор №15/311/00334/13.07.2011 г.; 
 - в т.2 е посочено, че считано от 16.07.2012 г. преференциалната цена за продажба на 
произведената електрическа енергия от централата, в съответствие с ценовото решение на 
ДКЕВР е в размер на 567,41 лв./Мвч.  
 На 16.07.2012 г. между „ЧЕЗ Електро България” АД и ЕТ“Ивайло Георгиев Илиев“ е 
сключен договор №331/16.07.2012 г. за изкупуване на електрическа енергия произведена от 
ФтЕЦ “Ивайло“ с инсталирана мощност 79 кW. Определената преференциална цена по 
договора е в размер на 567,41 лева. Срокът на договора е до 27.06.2032 г. 
 Считано от 01.07.2011 г. с Решение № Ц-18 от 20.06.2011 година, Държавната комисия 
за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) е определила преференциална цена за продажба на 
електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници. За електрически централи с 
фотоволтаични модули над 30 кВт p до 200 кВт p, където попада ФтЕЦ “Ивайло“ 
определената с решението цена е 567.41 лв./МВтч.  
 Заявлението за подпомагане по мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски 
дейности” на ЕТ“Ивайло Георгиев Илиев“ за „ФтЕЦ – Ивайло“ е подадено на 30.08.2010 г., 
т.е. преди влизането в сила на Закона за енергията от възобновяеми източници и разпоредбите 
на чл.31, ал.7, т.2 и ал.8,  съгласно §11 от ДР от същия закон са неприложими. 
 Договорената цена в размер на 567.41 лв./ МВтч. е съгласно определената от 
ДКЕВР преференциална цена, действаща към датата на въвеждане в експлоатация по 
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смисъла на ЗУТ на енергийния обект за производство на електрическа енергия - 
27.06.2012 г. 
 С писмо изх. №1267/24.08.2015 г. „ЧЕЗ Електро България” АД е уведомило ЕТ“Ивайло 
Георгиев Илиев“, че съгласно последните изменения в ЗЕ, публикувани в ДВ, бр.56 от 
24.07.2015 г. новата приложима преференциална цена за изкупуване на произведената 
електрическа енергия е определена в Решение № Ц - 14 от 01.07.2014г. на ДКЕВР. 
 С писмото до ЕТ“Ивайло Георгиев Илиев“ е изпратено Допълнително споразумение 
към договора за изкупуване, за привеждане на договорената преференциална цена за 
изкупуване на произведената електрическа енергия от ЕТ“Ивайло Георгиев Илиев“ в 
съответствие с изискванията на § 18, ал. 1 и ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби 
към Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ДВ, бр.56 от 24.07.2015 г., 
в сила от 24.07.2015 г.). 
 С писмо вх. №СЕ-DOC-1267-1/07.09.2015 г. в „ЧЕЗ Електро България” АД, ЕТ“Ивайло 
Георгиев Илиев“ е изразил несъгласие с § 18 от Преходните и заключителни разпоредби към 
ЗИД ЗЕ, като не е върнато подписано допълнителното споразумение към договора. 
 Видно от представената от „ЧЕЗ Електро България” АД справка с изх. №CD-DOC-
1554-1/05.11.2015 г., новата преференциална цена от 01.08.2015г., по която „ЧЕЗ Електро 
България” АД ще изкупува електрическа енергия произведена от Фотоволтаичната 
електроцентрала на ЕТ“Ивайло Георгиев Илиев“ е в размер на 100,41 лв./МВтч. Дружеството 
е получило безвъзмездна финансова помощ, представляваща 79% от одобрените и реално 
извършени разходи за изграждане на ФтЕЦ “Ивайло“.  
 При извършената проверка се установи, че преференциалната цена за изкупуване на 
електрическа енергия от ЕТ “Ивайло Георгиев Илиев“ е съгласно определената цена в размер 
на 100,41 лв./МВтч. по т.14 от Решение № Ц - 14/01.07.2014 г. на ДКЕВР за ФЕЦ с 
инсталирана мощност над 30 до 200 кВтp, с процент на безвъзмездно финансиране над 70% 
до 80%, където попада ФВЕЦ - Ивайло. 
 Видно от гореизложеното „ЧЕЗ Електро България” АД е коригирало цената по 
договора в съответствие с разпоредбата на § 18, ал. 1 и ал. 2 от Преходните и заключителни 
разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ДВ, бр.56 от 
24.07.2015 г., в сила от 24.07.2015 г.).  
 При проверката на договорените преференциални цени и изплатената електрическа 
енергия от „ЧЕЗ Електро България” АД по сключения договор с ЕТ“Ивайло Георгиев Илиев“ 
се установи, че: 
 - за периода от 31.07.2012 г. до 31.07.2015 г. е произведена и фактурирана от 
дружеството електрическа енергия в общ размер на 337 085 кВтч., като са начислени и 
изплатени средства в общ размер на 191 265,38 лева, без ДДС по определена в договора 
преференциална цена в размер на 567,41 лв.  
 - за периода от 01.08.2015 г. до 30.09.2015 г. е произведена и фактурирана от 
дружеството електрическа енергия в общ размер на 22 371 кВтч., като са начислени и 
изплатени средства в общ размер на 2 246,27 лева без ДДС по определената с Решение № Ц - 
14/01.07.2014 г. преференциална цена в размер на 100,41 лв. за МВч. 
 2.1.1.42. Договор №336/24.07.2012 г. -“Влад Солар Парк“ ЕООД 
 В представеното досие на дружеството са налични документи, при проверката на които 
се установи: 
 От Разплащателна агенция към ДФ „Земеделие” на “Влад Солар Парк“ ЕООД е 
издадена Квитанция с идентификационен номер 01/312/01874/16.08.2010 г. за прием на 
Заявление за подпомагане по мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на 
микропредприятия” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007г.-2013 г. 
 На 14.12.2011 г. между ДФ „Земеделие” /Фондът/ и “Влад Солар Парк“ ЕООД  
/Ползвател/ е сключен договор № 01/312/01874/14.12.2011 г. за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ, представляваща 59%  за проекти за производство и продажба на енергия 
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от ВЕИ от одобрените и реално извършени от Ползвателя разходи, свързани с 
осъществяването на проекта.  
 Съгласно договора първоначално одобрената безвъзмездна финансова помощ е в 
размер на 391 160,00 лв. 
 В досието на обекта е приложена Декларация от 16.07.2012 г., подписана от Ивайло 
Георгиев Илиев – управител, в която същия е декларирал: 
 - в т.1, че при изграждането на ФтЕЦ “Влад Солар“ не са използвани средства по 
национална и/или европейска схема за подпомагане, заявлението за които да е подадено след 
03.05.2011 г. Използвани са средства по Мярка 312 от ДФЗ, заявлението за което е с 
идентификационен №01/312/01874/16.08.2010 г., договор №01/312/01874/14.12.2011 г. 
 - в т.2 е посочено, че считано от 24.07.2012 г. преференциалната цена за продажба на 
произведената електрическа енергия от централата, в съответствие с ценовото решение на 
ДКЕВР е в размер на 567,41 лв./Мвч.  
 На 24.07.2012 г. между „ЧЕЗ Електро България” АД и “Влад Солар Парк“ ЕООД  е 
сключен договор № 336/24.07.2012 г. за изкупуване на електрическа енергия произведена от 
ФтЕЦ “Влад Солар“ с инсталирана мощност 90 кW. Определената преференциална цена по 
договора е в размер на 567,41 лева. Срокът на договора е до 29.06.2032 г. 
 Считано от 01.07.2011 г. с Решение № Ц-18 от 20.06.2011 година, Държавната комисия 
за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) е определила преференциална цена за продажба на 
електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници. За електрически централи с 
фотоволтаични модули над 30 кВт p до 200 кВт p, където попада ФтЕЦ “Влад Солар Парк“ 
ЕООД  определената с решението цена е 567.41 лв./МВтч.  
 Заявлението за подпомагане по мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на 
микропредприятия” на “Влад Солар Парк“ ЕООД  за ФтЕЦ – “Влад Солар Парк“ е подадено 
на 16.08.2010 г., т.е. преди влизането в сила на Закона за енергията от възобновяеми 
източници и разпоредбите на чл.31, ал.7, т.2 и ал.8,  съгласно §11 от ДР от същия закон са 
неприложими. 
 Договорената цена в размер на 567.41 лв./МВтч. е съгласно определената от 
ДКЕВР преференциална цена, действаща към датата на въвеждане в експлоатация по 
смисъла на ЗУТ на енергийния обект за производство на електрическа енергия - 
29.06.2012 г. 
 С писмо изх.№1266/24.08.2015 г. „ЧЕЗ Електро България” АД е уведомило “Влад 
Солар Парк“ ЕООД, че съгласно последните изменения в ЗЕ, публикувани ДВ, бр.56 от 
24.07.2015 г., новата приложима преференциална цена за изкупуване на произведената 
електрическа енергия е определена в Решение № Ц - 14 от 01.07.2014г. на ДКЕВР. 
 С писмото до “Влад Солар Парк“ ЕООД е изпратено Допълнително споразумение към 
договора за изкупуване, за привеждане на договорената преференциална цена за изкупуване 
на произведената електрическа енергия от “Влад Солар Парк“ ЕООД в съответствие с 
изискванията на §18, ал.1 и ал.2 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за 
изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ДВ, бр.56 от 24.07.2015 г., в сила от 
24.07.2015 г.). 
 С писмо вх. №СЕ-DOC-1266-1/02.09.2015 г. в „ЧЕЗ Електро България” АД, “Влад 
Солар Парк“ ЕООД е изразило несъгласие с § 18 от Преходните и заключителни разпоредби 
към ЗИД ЗЕ, като не е върнато подписано допълнителното споразумение към договора. 
 Видно от представената от „ЧЕЗ Електро България” АД справка с изх. №CD-DOC-
1554-1/05.11.2015 г., новата преференциална цена от 01.08.2015г., по която „ЧЕЗ Електро 
България” АД ще изкупува електрическа енергия произведена от Фотоволтаичната 
електроцентрала на “Влад Солар Парк“ ЕООД е в размер на 111,87 лв./ МВтч. Дружеството е 
получило безвъзмездна финансова помощ, представляваща 59% от одобрените и реално 
извършени разходи за изграждане на ФтЕЦ “Влад Солар“.  



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
          Финансов инспектор:       102

 При извършената проверка се установи, че преференциалната цена за изкупуване на 
електрическа енергия от “Влад Солар Парк“ ЕООД е съгласно определената цена в размер на 
111,87 лв./МВтч. по т.14 от Решение №Ц - 14/01.07.2014 г. на ДКЕВР за ФЕЦ с инсталирана 
мощност над 30 до 200 кВтp, с процент на безвъзмездно финансиране над 50% до 60%, където 
попада ФВЕЦ - Влад Солар. 
 Видно от гореизложеното „ЧЕЗ Електро България” АД е коригирало цената по 
договора в съответствие с разпоредбата на § 18, ал. 1 и ал. 2 от Преходните и заключителни 
разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ДВ, бр.56 от 
24.07.2015 г., в сила от 24.07.2015 г.).  
 При проверката на договорените преференциални цени и изплатената електрическа 
енергия от „ЧЕЗ Електро България” АД по сключения договор с “Влад Солар Парк“ ЕООД се 
установи, че: 
 - за периода от 31.08.2012 г. до 31.07.2015 г. е произведена и фактурирана от 
дружеството електрическа енергия в общ размер на 398 194 кВтч., като са начислени и 
изплатени средства в общ размер на 219 177,93 лева, без ДДС по определена в договора 
преференциална цена в размер на 567,41 лв.  
 Съгласно чл.31, ал.5, т.2 от ЗЕВИ, количеството надвишаващо утвърдените работни 
часове на електроцентралата е фактурирано по определените от ДКЕВР цени съгласно 
Решение Ц-16/01.10.2014 г. - 125,32 лв./МВтч., по които обществения доставчик продава 
електрическа енергия и същите са по-ниски от преференциалната цена. Предвид на това, 
средната цена на произведената и закупена ел.енергия е в размер на 550,43 лв./мВтч. 
 - за периода от 01.08.2015 г. до 30.09.2015 г. е произведена и фактурирана от 
дружеството електрическа енергия в общ размер на 7 661 кВтч., като са начислени и 
изплатени средства в общ размер на 857,04 лева без ДДС по определената с Решение № Ц - 
14/01.07.2014 г. преференциална цена в размер на 111,87 лв. за МВч. 
 2.1.1.43. Договор №345/03.08.2012 г. - “Тримакс - 1“ ООД 
 В представеното досие на дружеството са налични документи, при проверката на които 
се установи: 
 От Разплащателна агенция към ДФ „Земеделие” на “Тримакс - 1“ ООД е издадена 
Квитанция с идентификационен номер 14/312/01767/12.08.2010 г. за прием на Заявление за 
подпомагане по мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” от 
Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 г. - 2013 г. 
 На 09.09.2011 г. между ДФ „Земеделие” /Фондът/ и “Тримакс - 1“ ООД  /Ползвател/ е 
сключен договор № 14/312/01767/09.09.2011 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ, представляваща 80%  за проекти за производство и продажба на енергия от ВЕИ от 
одобрените и реално извършени от Ползвателя разходи, свързани с осъществяването на 
проекта.  
 Съгласно договора първоначално одобрената безвъзмездна финансова помощ е в 
размер на 379 345,60 лв. 
 В досието на обекта е приложена Декларация от 03.08.2012 г., подписана от Адриана 
Георгиева Топалова – управител, в която същата е декларирала: 
 - в т.1, че при изграждането на ФтЕЦ “Тримакс“ не са използвани средства по 
национална и/или европейска схема за подпомагане, заявлението за които да е подадено след 
03.05.2011 г. Използвани са средства по Мярка 312 от ДФЗ, заявлението за което е с 
идентификационен №14/312/01767/12.08.2010 г., договор №14/312/01767/09.09.2011 г.; 
 - в т.2 е посочено, че считано от 03.08.2012 г. преференциалната цена за продажба на 
произведената електрическа енергия от централата, в съответствие с ценовото решение на 
ДКЕВР е в размер на 596,50 лв./Мвч.  
 На 03.08.2012 г. между „ЧЕЗ Електро България” АД и “Тримакс - 1“ ООД е сключен 
договор № 345/03.08.2012 г. за изкупуване на електрическа енергия произведена от ФтЕЦ 
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“Тримакс - 1“ с инсталирана мощност 65 кW. Определената преференциална цена по 
договора е в размер на 596,50 лева. Срокът на договора е до 25.06.2032 г. 
 Считано от 01.07.2011 г. с Решение № Ц-18 от 20.06.2011 година, Държавната комисия 
за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) е определила преференциална цена за продажба на 
електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници. За електрически централи с 
фотоволтаични модули над 30 кВт p до 200 кВт p, монтирани на покриви и фасади / т.11 /, 
където попада ФтЕЦ “Тримакс - 1“ ООД определената с решението цена е 596.50 лв./МВтч.  
 Заявлението за подпомагане по мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на 
микропредприятия” на “Тримакс - 1“ ООД за ФтЕЦ –  “Тримакс“ ООД е подадено на 
12.08.2010 г., т.е. преди влизането в сила на Закона за енергията от възобновяеми източници и 
разпоредбите на чл.31, ал.7, т.2 и ал.8,  съгласно §11 от ДР от същия закон са неприложими. 
 Договорената цена в размер на 596.50 лв./ МВтч. е съгласно определената от 
ДКЕВР преференциална цена, действаща към датата на въвеждане в експлоатация по 
смисъла на ЗУТ на енергийния обект за производство на електрическа енергия - 
25.06.2012 г. 
 С писмо изх. №1265/24.08.2015 г. „ЧЕЗ Електро България” АД е уведомило “Тримакс - 
1“ ООД, че съгласно последните изменения в ЗЕ, публикувани в ДВ, бр.56 от 24.07.2015 г. 
новата приложима преференциална цена за изкупуване на произведената електрическа 
енергия е определена в Решение № Ц - 14 от 01.07.2014г. на ДКЕВР. 
 С писмото до “Тримакс - 1“ ООД е изпратено Допълнително споразумение към 
договора за изкупуване, за привеждане на договорената преференциална цена за изкупуване 
на произведената електрическа енергия от “Тримакс - 1“ ООД в съответствие с изискванията 
на § 18, ал. 1 и ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и 
допълнение на Закона за енергетиката (ДВ, бр.56 от 24.07.2015 г., в сила от 24.07.2015 г.). 
 С писмо вх. № СЕ-DOC-1265-1/04.09.2015 г. в „ЧЕЗ Електро България” АД, “Тримакс - 
1“ ООД е изразило несъгласие с § 18 от Преходните и заключителни разпоредби към ЗИД ЗЕ, 
като не е върнато подписано допълнителното споразумение към договора. 
 Видно от представената от „ЧЕЗ Електро България” АД справка с изх. №CD-DOC-
1554-1/05.11.2015 г., новата преференциална цена от 01.08.2015г., по която „ЧЕЗ Електро 
България” АД ще изкупува електрическа енергия произведена от Фотоволтаичната 
електроцентрала на “Тримакс - 1“ ООД е в размер на 117,61 лв./ МВтч. Дружеството е 
получило безвъзмездна финансова помощ, представляваща 80% от одобрените и реално 
извършени разходи за изграждане на ФтЕЦ “Тримакс“.  
 При извършената проверка се установи, че преференциалната цена за изкупуване на 
електрическа енергия от “Тримакс - 1“ ООД е съгласно определената цена в размер на 117,61 
лв./МВтч. по т.14 от Решение № Ц - 14/01.07.2014 г. на ДКЕВР за ФЕЦ с инсталирана 
мощност над 30 до 200 кВтp, с процент на безвъзмездно финансиране над 70% до 80%, където 
попада ФВЕЦ „Тримакс“. 
 Видно от гореизложеното „ЧЕЗ Електро България” АД е коригирало цената по 
договора в съответствие с разпоредбата на § 18, ал.1 и ал.2 от Преходните и заключителни 
разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ДВ, бр.56 от 
24.07.2015 г., в сила от 24.07.2015 г.).  
 При проверката на договорените преференциални цени и изплатената електрическа 
енергия от „ЧЕЗ Електро България” АД по сключения договор с “Тримакс - 1“ ООД се 
установи, че: 
 - за периода от 31.08.2012 г. до 31.07.2015 г. е произведена и фактурирана от 
дружеството електрическа енергия в общ размер на 190 506 кВтч., като са начислени и 
изплатени средства в общ размер на 113 246,67 лева, без ДДС по определена в договора 
преференциална цена в размер на 596,50 лв.  
 Съгласно чл.31, ал.5, т.2 от ЗЕВИ, количеството надвишаващо утвърдените работни 
часове на електроцентралата е фактурирано по определените от ДКЕВР цени съгласно 
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Решение Ц-16/01.10.2014 г. - 125,32 лв./МВтч., по които обществения доставчик продава 
електрическа енергия и същите са по-ниски от преференциалната цена. Предвид на това, 
средната цена на произведената и закупена ел.енергия е в размер на 594,45 лв./мВтч. 
 - за периода от 01.08.2015 г. до 30.09.2015 г. е произведена и фактурирана от 
дружеството електрическа енергия в общ размер на 13 367,25 кВтч., като са начислени и 
изплатени средства в общ размер на 1 572,13 лева без ДДС по определената с Решение № Ц - 
14/01.07.2014 г. преференциална цена в размер на 117,61 лв. за МВч. 
 2.1.1.44. Договор №361/12.10.2012 г. - “Еко Енерджи Къмпани“ ЕООД 
 В представеното досие на дружеството са налични документи, при проверката на които 
се установи: 
 От Разплащателна агенция към ДФ „Земеделие” на “Еко Енерджи Къмпани“ ЕООД е 
издадена Квитанция с идентификационен номер 23/312/01717/06.08.2010 г. за прием на 
Заявление за подпомагане по мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на 
микропредприятия” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007г. - 2013 г. 
 На 01.12.2011 г. между ДФ „Земеделие” /Фондът/ и “Еко Енерджи Къмпани“ ЕООД  
/Ползвател/ е сключен договор № 23/312/01717/01.12.2011 г. за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ, представляваща 77%  за проекти за производство и продажба на енергия 
от ВЕИ от одобрените и реално извършени от Ползвателя разходи, свързани с 
осъществяването на проекта.  
 Съгласно договора първоначално одобрената безвъзмездна финансова помощ е в 
размер на 391 160,00 лв. 
 На 23.04.2012 г. между ДФ „Земеделие” /Фондът/ и “Еко Енерджи Къмпани“ ЕООД   
/Ползвател/ е сключен анекс №1 към договор №23/312/01717 от 01.12.2011 г. за отпускане на 
безвъзмездна финансова помощ, като таблица за одобрените инвестиционни разходи 
/Приложение 1/ към договора се заменя с таблица за одобрените инвестиционни разходи 
/Приложение 1/ към анекса и „Фондът предоставя на Ползвателя безвъзмездна финансова 
помощ, представляваща 80% от одобрените и реално извършени разходи, свързани с 
осъществяването на проекта. Съгласно анекса първоначално одобрената безвъзмездна 
финансова помощ въз основа на представените документи се променя в размер на 283 586,00 
лв. 
 На 14.05.2012 г. между ДФ „Земеделие” /Фондът/ и “Еко Енерджи Къмпани“ ЕООД   
/Ползвател/ е сключен анекс №2 към договор №23/312/01717 от 01.12.2011 г. за отпускане на 
безвъзмездна финансова помощ, като в уводната част на договора е променена банковата 
сметка на Ползвателя. 
 В досието на обекта е приложена Декларация от 12.10.2012 г., подписана от 
Александър Тодоров Илиев – пълномощник на управителя, в която същия е декларирал: 
 - в т.1, че при изграждането на ФтЕЦ “Еко Енерджи Къмпани“ не са използвани 
средства по национална и/или европейска схема за подпомагане, заявлението за които да е 
подадено след 03.05.2011 г. Използвани са средства по Мярка 312 от ДФЗ, заявлението за 
което е с идентификационен №23/312/01717/06.08.2010 г., договор №15/312/01717/01.12.2011 
г.; 
 - в т.2 е посочено, че считано от 12.10.2012 г. преференциалната цена за продажба на 
произведената електрическа енергия от централата, в съответствие с ценовото решение на 
ДКЕВР е в размер на 260,77 лв./Мвч.  
 На 12.10.2012 г. между „ЧЕЗ Електро България” АД и “Еко Енерджи Къмпани“ EООД 
е сключен договор № 361/12.10.2012 г. за изкупуване на електрическа енергия произведена от 
ФтЕЦ “Еко Енерджи Къмпани“ с инсталирана мощност 80 кW. Определената 
преференциална цена по договора е в размер на 260,77 лева. Срокът на договора е до 
31.08.2032 г. 
 Считано от 01.07.2012 г. с Решение №Ц-018 от 28.06.2012 година, Държавната комисия 
за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) е определила преференциална цена за продажба на 
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електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници. За фотоволтаични електрически 
централи с мощност над 30 кВт p до 200 кВт p, където попада ФтЕЦ “Еко Енерджи Къмпани“ 
EООД определената с решението цена е 260.77 лв./МВтч.  
 Заявлението за подпомагане по мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на 
микропредприятия” на “Еко Енерджи Къмпани“ EООД за ФтЕЦ – “Еко Енерджи Къмпани“ е 
подадено на 06.08.2010 г., т.е. преди влизането в сила на Закона за енергията от възобновяеми 
източници и разпоредбите на чл.31, ал.7, т.2 и ал.8,  съгласно §11 от ДР от същия закон са 
неприложими. 
 Договорената цена в размер на 260.77 лв./МВтч. е съгласно определената от 
ДКЕВР преференциална цена, действаща към датата на въвеждане в експлоатация по 
смисъла на ЗУТ на енергийния обект за производство на електрическа енергия - 
31.08.2012 г. 
 С писмо изх. №1264/24.08.2015 г. „ЧЕЗ Електро България” АД е уведомило “Еко 
Енерджи Къмпани“ EООД, че съгласно последните изменения в ЗЕ, публикувани в ДВ, бр.56 
от 24.07.2015 г., новата приложима преференциална цена за изкупуване на произведената 
електрическа енергия е определена в Решение № Ц - 14 от 01.07.2014г. на ДКЕВР. 
 С писмото до “Еко Енерджи Къмпани“ EООД е изпратено Допълнително 
споразумение към договора за изкупуване за превеждане на договорената преференциална 
цена за изкупуване на произведената електрическа енергия от “Еко Енерджи Къмпани“ EООД 
в съответствие с изискванията на § 18, ал.1 и ал.2 от Преходните и заключителни разпоредби 
към Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ДВ, бр.56 от 24.07.2015 г., 
в сила от 24.07.2015 г.). 
 В представеното от „ЧЕЗ Електро България” АД  досие на “Еко Енерджи Къмпани“ 
EООД не е налично писмо и върнато подписано допълнителното споразумение към договора. 
 Видно от представената от „ЧЕЗ Електро България” АД справка с изх. №CD-DOC-
1554-1/05.11.2015 г., новата преференциална цена от 01.08.2015г., по която „ЧЕЗ Електро 
България” АД ще изкупува електрическа енергия произведена от Фотоволтаичната 
електроцентрала на „Еко Енерджи Къмпани“ EООД е в размер на 100,41 лв./ МВтч. Съгласно 
справката и анекс №1 от 23.04.2012 г. към договор №23/312/01717/ 01.12.2011 г.,  
дружеството е получило безвъзмездна финансова помощ, представляваща 80% от одобрените 
и реално извършени разходи за изграждане на ФтЕЦ “Еко Енерджи Къмпани“.  
 При извършената проверка се установи, че преференциалната цена за изкупуване на 
електрическа енергия от „Еко Енерджи Къмпани“ EООД е съгласно определената цена в 
размер на 100,41 лв./МВтч. по т.14 от Решение № Ц - 14/01.07.2014 г. на ДКЕВР за ФЕЦ с 
инсталирана мощност над 30 до 200 кВтp, с процент на безвъзмездно финансиране над 70% 
до 80%, където попада ФВЕЦ „Еко Енерджи Къмпани“. 
 Видно от гореизложеното „ЧЕЗ Електро България” АД е коригирало цената по 
договора в съответствие с разпоредбата на § 18, ал.1 и ал.2 от Преходните и заключителни 
разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ДВ, бр.56 от 
24.07.2015 г., в сила от 24.07.2015 г.).  
 При проверката на договорените преференциални цени и изплатената електрическа 
енергия от „ЧЕЗ Електро България” АД по сключения договор с „Еко Енерджи Къмпани“ 
EООД се установи, че: 
 - за периода от 31.12.2012 г. до 31.07.2015 г. е произведена и фактурирана от 
дружеството електрическа енергия в общ размер на 297 295 кВтч., като са начислени и 
изплатени средства в общ размер на 77 525,62 лева, без ДДС по определена в договора 
преференциална цена в размер на 260,77 лв.  
 - за периода от 01.08.2015 г. до 30.09.2015 г. е произведена и фактурирана от 
дружеството електрическа енергия в общ размер на 23 539,50 кВтч., като са начислени и 
изплатени средства в общ размер на 2 363,60 лева без ДДС по определената с Решение № Ц - 
14/01.07.2014 г. преференциална цена в размер на 100,41 лв. за МВч. 
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 2.1.1.45. Договор №382/30.01.2013 г. - “Венида - Нова“ ООД 
 В представеното досие на дружеството са налични документи, при проверката на които 
се установи: 
 От Разплащателна агенция към ДФ „Земеделие” на “Венида - Нова“ ООД е издадена 
Квитанция с идентификационен номер 15/312/01785/13.08.2010 г. за прием на Заявление за 
подпомагане по мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” от 
Програмата за развитие на селските райони за периода 2007г.-2013 г. 
 На 09.09.2011 г. между ДФ „Земеделие” /Фондът/ и “Венида - Нова“ ООД  /Ползвател/ 
е сключен договор № 15/312/01785/09.09.2011 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ, представляваща 80%  за проекти за производство и продажба на енергия от ВЕИ от 
одобрените и реално извършени от Ползвателя разходи, свързани с осъществяването на 
проекта.  
 Съгласно договора първоначално одобрената безвъзмездна финансова помощ е в 
размер на 321 833,60 лв. 
 В досието на обекта е приложена Декларация от 30.01.2013 г., подписана от Надя 
Детелинова Златкова – управител, в която същата е декларирала: 
 - в т.1, че при изграждането на ФтЕЦ “Венида“ не са използвани средства по 
национална и/или европейска схема за подпомагане, заявлението за които да е подадено след 
03.05.2011 г. Използвани са средства по Мярка 312 от ДФЗ, заявлението за което е с 
идентификационен №15/312/01785/13.08.2010 г., договор №15/312/01785/09.09.2011 г.; 
 - в т.2 е посочено, че считано от 30.01.2013 г. преференциалната цена за продажба на 
произведената електрическа енергия от централата, в съответствие с ценовото решение на 
ДКЕВР е в размер на 188,10 лв./Мвч.  
 На 12.10.2012 г. между „ЧЕЗ Електро България” АД и “Венида - Нова“ ООД е сключен 
договор № 382/30.01.2013 г. за изкупуване на електрическа енергия произведена от ФтЕЦ 
“Венида“ с инсталирана мощност 65 кW. Определената преференциална цена по договора е в 
размер на 188,10 лева. Срокът на договора е до 11.018.2033 г. 
 Считано от 01.09.2012 г. с Решение № Ц-28 от 29.08.2012 година, Държавната комисия 
за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) е определила преференциална цена за продажба на 
електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници. За фотоволтаични електрически 
централи с мощност над 30 кВт p до 200 кВт p, където попада ФтЕЦ “Венида“ определената с 
решението цена е 188.10 лв./МВтч.  
 Заявлението за подпомагане по мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на 
микропредприятия” на “Венида - Нова“ ООД за ФтЕЦ – “Венида“ е подадено на 13.08.2010 г., 
т.е. преди влизането в сила на Закона за енергията от възобновяеми източници и разпоредбите 
на чл.31, ал.7, т.2 и ал.8,  съгласно §11 от ДР от същия закон са неприложими. 
 Договорената цена в размер на 188.10 лв./МВтч. е съгласно определената от 
ДКЕВР преференциална цена, действаща към датата на въвеждане в експлоатация по 
смисъла на ЗУТ на енергийния обект за производство на електрическа енергия - 
11.01.2013 г. 
 С писмо изх. №1263/24.08.2015 г. „ЧЕЗ Електро България” АД е уведомило “Венида - 
Нова“ ООД, че съгласно последните изменения в ЗЕ, публикувани ДВ, бр.56 от 24.07.2015 г. 
новата приложима преференциална цена за изкупуване на произведената електрическа 
енергия е определена в Решение № Ц - 14 от 01.07.2014 г. на ДКЕВР. 
 С писмото до “Венида - Нова“ ООД е изпратено Допълнително споразумение към 
договора за изкупуване за превеждане на договорената преференциална цена за изкупуване на 
произведената електрическа енергия от “Венида - Нова“ ООД в съответствие с изискванията 
на § 18, ал.1 и ал.2 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и 
допълнение на Закона за енергетиката (ДВ, бр. 56 от 24.07.2015 г., в сила от 24.07.2015 г.). 
 В представеното от „ЧЕЗ Електро България” АД  досие на “Венида - Нова“ ООД не е 
налично писмо и върнато подписано допълнителното споразумение към договора. 
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 Видно от представената от „ЧЕЗ Електро България” АД справка с изх. №CD-DOC-
1554-1/05.11.2015 г., новата преференциална цена от 01.08.2015г., по която „ЧЕЗ Електро 
България” АД ще изкупува електрическа енергия произведена от Фотоволтаичната 
електроцентрала на “Венида - Нова“ ООД е в размер на 100,41 лв./ МВтч. Дружеството е 
получило безвъзмездна финансова помощ, представляваща 80% от одобрените и реално 
извършени разходи за изграждане на ФтЕЦ “Венида“.  
 При извършената проверка се установи, че преференциалната цена за изкупуване на 
електрическа енергия от “Венида - Нова“ ООД, посочена в допълнителното споразумение е 
съгласно определената цена в размер на 100,41 лв./МВтч. по т.14 от Решение № Ц - 
14/01.07.2014 г. на ДКЕВР за ФЕЦ с инсталирана мощност над 30 до 200 кВтp, с процент на 
безвъзмездно финансиране над 70% до 80%, където попада ФВЕЦ - Венида. 
 Видно от гореизложеното „ЧЕЗ Електро България” АД е коригирало цената по 
договора в съответствие с разпоредбата на § 18, ал. 1 и ал. 2 от Преходните и заключителни 
разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ДВ, бр.56 от 
24.07.2015 г., в сила от 24.07.2015 г.).  
 При проверката на договорените преференциални цени и изплатената електрическа 
енергия от „ЧЕЗ Електро България” АД по сключения договор с “Венида - Нова“ ООД се 
установи, че: 
 - за периода от 31.01.2013 г. до 31.07.2015 г. е произведена и фактурирана от 
дружеството електрическа енергия в общ размер на 216 583 кВтч., като са начислени и 
изплатени средства в общ размер на 40 739,29 лева, без ДДС по определена в договора 
преференциална цена в размер на 260,77 лв.  
 - за периода от 01.08.2015 г. до 30.09.2015 г. е произведена и фактурирана от 
дружеството електрическа енергия в общ размер на 16 587,25 кВтч., като са начислени и 
изплатени средства в общ размер на 1 665,53 лева без ДДС по определената с Решение № Ц - 
14/01.07.2014 г. преференциална цена в размер на 100,41 лв. за МВч. 
 2.1.1.46. Договор №386/13.02.2013 г. - “Солария Инвест“ ЕООД 
 В представеното досие на дружеството са налични документи, при проверката на които 
се установи: 
 От Разплащателна агенция към ДФ „Земеделие” на “Солария Инвест“ ЕООД е 
издадена Квитанция с идентификационен номер 12/312/01791/13.08.2010 г. за прием на 
Заявление за подпомагане по мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на 
микропредприятия” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007г.-2013 г. 
 На 15.05.2012 г. между ДФ „Земеделие” /Фондът/ и “Солария Инвест“ ЕООД  
/Ползвател/ е сключен договор № 12/312/01791/15.05.2012 г. за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ, представляваща 79%  за проекти за производство и продажба на енергия 
от ВЕИ от одобрените и реално извършени от Ползвателя, разходи, свързани с 
осъществяването на проекта.  
 Съгласно договора първоначално одобрената безвъзмездна финансова помощ е в 
размер на 391 160,00 лв. 
 В досието на обекта е приложена Декларация от 13.02.2013 г., подписана от Ивайло 
Христов Янков – пълномощник на управителя, в която същия е декларирал: 
 - в т.1, че при изграждането на ФтЕЦ “Солария“ не са използвани средства по 
национална и/или европейска схема за подпомагане, заявлението за които да е подадено след 
03.05.2011 г. Използвани са средства по Мярка 312 от ДФЗ, заявлението за което е с 
идентификационен №12/312/01791/13.08.2010 г., договор №12/312/01791/15.05.2012 г.; 
 - в т.2 е посочено, че считано от 13.02.2013 г. преференциалната цена за продажба на 
произведената електрическа енергия от централата, в съответствие с ценовото решение на 
ДКЕВР е в размер на 188,10 лв./Мвч.  
 На 13.02.2013 г. между „ЧЕЗ Електро България” АД и “Солария Инвест“ ЕООД е 
сключен договор № 386/13.02.2013 г. за изкупуване на електрическа енергия произведена от 
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ФтЕЦ “Солария“ с инсталирана мощност 89 кW. Определената преференциална цена по 
договора е в размер на 188,10 лева. Срокът на договора е до 22.01.2033 г. 
 Считано от 01.09.2012 г. с Решение № Ц-28 от 29.08.2012 година, Държавната комисия 
за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) е определила преференциална цена за продажба на 
електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници. За фотоволтаични електрически 
централи с мощност над 30 кВт p до 200 кВт p, където попада ФтЕЦ “Солария“, определената 
с решението цена е 188.10 лв./МВтч.  
 Заявлението за подпомагане по мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на 
микропредприятия” на “Солария Инвест“ ЕООД за ФтЕЦ – “Солария“ е подадено на 
13.08.2010 г.,  т.е. преди влизането в сила на Закона за енергията от възобновяеми източници 
и разпоредбите на чл.31, ал.7, т.2 и ал.8,  съгласно §11 от ДР от същия закон са неприложими. 
 Договорената цена в размер на 188.10 лв./МВтч. е съгласно определената от 
ДКЕВР преференциална цена, действаща към датата на въвеждане в експлоатация по 
смисъла на ЗУТ на енергийния обект за производство на електрическа енергия - 
22.01.2013 г. 
 С писмо изх. №1262/24.08.2015 г. „ЧЕЗ Електро България” АД е уведомило “Солария 
Инвест“ ЕООД, че съгласно последните изменения в ЗЕ, публикувани в ДВ, бр.56 от 
24.07.2015 г. новата приложима преференциална цена за изкупуване на произведената 
електрическа енергия е определена в Решение № Ц - 14 от 01.07.2014г. на ДКЕВР. 
 С писмото до “Солария Инвест“ ЕООД е изпратено Допълнително споразумение към 
договора за изкупуване, за привеждане на договорената преференциална цена за изкупуване 
на произведената електрическа енергия от “Солария Инвест“ ЕООД в съответствие с 
изискванията на § 18, ал.1 и ал.2 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за 
изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ДВ, бр.56 от 24.07.2015 г., в сила от 
24.07.2015 г.). 
 С писмо вх. № СЕ-DOC-1262-1/10.09.2015 г. в „ЧЕЗ Електро България” АД, “Солария 
Инвест“ ЕООД е изразило несъгласие с § 18 от Преходните и заключителни разпоредби към 
ЗИД ЗЕ, като не е върнато подписано допълнителното споразумение към договора. 
 Видно от представената от „ЧЕЗ Електро България” АД справка с изх. №CD-DOC-
1554-1/05.11.2015 г., новата преференциална цена от 01.08.2015г., по която „ЧЕЗ Електро 
България” АД ще изкупува електрическа енергия произведена от Фотоволтаичната 
електроцентрала на “Солария Инвест“ ЕООД е в размер на 100,41 лв./МВтч. Дружеството е 
получило безвъзмездна финансова помощ, представляваща 79% от одобрените и реално 
извършени разходи за изграждане на ФтЕЦ “Солария“.  
 При извършената проверка се установи, че преференциалната цена за изкупуване на 
електрическа енергия от “Солария Инвест“ ЕООД е съгласно определената цена в размер на 
100,41 лв./МВтч. по т.14 от Решение № Ц - 14/01.07.2014 г. на ДКЕВР за ФЕЦ с инсталирана 
мощност над 30 до 200 кВтp, с процент на безвъзмездно финансиране над 70% до 80%, където 
попада ФВЕЦ „Солария“. 
 Видно от гореизложеното „ЧЕЗ Електро България” АД е коригирало цената по 
договора в съответствие с разпоредбата на § 18, ал.1 и ал.2 от Преходните и заключителни 
разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ДВ, бр.56 от 
24.07.2015 г., в сила от 24.07.2015 г.).  
 При проверката на договорените преференциални цени и изплатената електрическа 
енергия от „ЧЕЗ Електро България” АД по сключения договор със “Солария Инвест“ ЕООД 
се установи, че: 
 - за периода от 28.02.2013 г. до 31.07.2015 г. е произведена и фактурирана от 
дружеството електрическа енергия в общ размер на 307 666 кВтч., като са начислени и 
изплатени средства в общ размер на 57 831,89 лева, без ДДС по определена в договора 
преференциална цена в размер на 188,10 лв.  



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
          Финансов инспектор:       109

 - за периода от 01.08.2015 г. до 30.09.2015 г. е произведена и фактурирана от 
дружеството електрическа енергия в общ размер на 22 953,50 кВтч., като са начислени и 
изплатени средства в общ размер на 2 304,76 лева, без ДДС по определената с Решение № Ц - 
14/01.07.2014 г. преференциална цена в размер на 100,41 лв. за МВч. 
 2.1.1.47. Договор №410/26.06.2013 г. -“Димера 2010“ ЕООД 
 В представеното досие на дружеството са налични документи, при проверката на които 
се установи: 
 От Разплащателна агенция към ДФ „Земеделие” на “Димера 2010“ ЕООД е издадена 
Квитанция с идентификационен номер 05/312/01726/09.08.2010 г. за прием на Заявление за 
подпомагане по мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” от 
Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 г. - 2013 г. 
 На 20.09.2011 г. между ДФ „Земеделие” /Фондът/ и “Димера 2010“ ЕООД  /Ползвател/ 
е сключен договор № 05/312/01726/20.09.2011 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ, представляваща 80%  за проекти за производство и продажба на енергия от ВЕИ от 
одобрените и реално извършени от Ползвателя разходи, свързани с осъществяването на 
проекта.  
 Съгласно договора първоначално одобрената безвъзмездна финансова помощ е в 
размер на 320 176,00 лв. 
 На 23.04.2012 г. между ДФ „Земеделие” /Фондът/ и “Димера 2010“ ЕООД /Ползвател/ 
е сключен анекс към договор №05/312/01726 от 20.09.2011 г. за отпускане на безвъзмездна 
финансова помощ, като първоначално одобрената безвъзмездна финансова помощ въз основа 
на представените документи е променена в размер на 275 812,80 лв., съгласно Таблицата за 
одобрените инвестиционни разходи /Приложение 1/.  
 В досието на обекта е приложена Декларация от 26.06.2013 г., подписана от Димчо 
Митков Кръстев – управител, в която същия е декларирал: 
 - в т.1, че при изграждането на ФтЕЦ “Димера“ не са използвани средства по 
национална и/или европейска схема за подпомагане, заявлението за които да е подадено след 
03.05.2011 г. Използвани са средства по Мярка 312 от ДФЗ, заявлението за което е с 
идентификационен №05/312/01726/09.08.2010 г., договор №05/312/01726/20.09.2011 г.; 
 - в т.2 е посочено, че считано от 26.06.2013 г. преференциалната цена за продажба на 
произведената електрическа енергия от централата, в съответствие с ценовото решение на 
ДКЕВР е в размер на 188,10 лв./Мвч.  
 На 26.06.2013 г. между „ЧЕЗ Електро България” АД и “Димера 2010“ ЕООД е сключен 
договор № 410/26.06.2013 г. за изкупуване на електрическа енергия произведена от ФтЕЦ  
“Димера“ с инсталирана мощност 69 кW. Определената преференциална цена по договора е в 
размер на 188,10 лева. Срокът на договора е до 09.04.2033 г. 
 Считано от 01.09.2012 г. с Решение № Ц-28 от 29.08.2012 година, Държавната комисия 
за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) е определила преференциална цена за продажба на 
електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници. За фотоволтаични електрически 
централи с мощност над 30 кВт p до 200 кВт p, където попада ФтЕЦ на “Димера 2010“ ЕООД, 
определената с решението цена е 188.10 лв./МВтч.  
 Заявлението за подпомагане по мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на 
микропредприятия” на “Димера 2010“ ЕООД за ФтЕЦ – “Димера“ е подадено на 09.08.2010 г., 
т.е. преди влизането в сила на Закона за енергията от възобновяеми източници и разпоредбите 
на чл.31, ал.7, т.2 и ал.8,  съгласно §11 от ДР от същия закон са неприложими. 
 Договорената цена в размер на 188.10 лв./ МВтч. е съгласно определената от 
ДКЕВР преференциална цена, действаща към датата на въвеждане в експлоатация по 
смисъла на ЗУТ на енергийния обект за производство на електрическа енергия - 
09.04.2013 г. 
 С писмо изх. №1261/24.08.2015 г. „ЧЕЗ Електро България” АД е уведомило “Димера 
2010“ ЕООД, че съгласно последните изменения в ЗЕ, публикувани ДВ, бр.56 от 24.07.2015 г. 
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новата приложима преференциална цена за изкупуване на произведената електрическа 
енергия е определена в Решение № Ц - 14 от 01.07.2014г. на ДКЕВР. 
 С писмото до “Димера 2010“ ЕООД е изпратено Допълнително споразумение към 
договора за изкупуване за превеждане на договорената преференциална цена за изкупуване на 
произведената електрическа енергия от “Димера 2010“ ЕООД в съответствие с изискванията 
на § 18, ал. 1 и ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и 
допълнение на Закона за енергетиката (ДВ, бр. 56 от 24.07.2015 г., в сила от 24.07.2015 г.). 
 В представеното от „ЧЕЗ Електро България” АД  досие на “Димера 2010“ ЕООД не е 
върнато подписано допълнителното споразумение към договора. 
 Видно от представената от „ЧЕЗ Електро България” АД справка с изх. №CD-DOC-
1554-1/05.11.2015 г., новата преференциална цена от 01.08.2015г., по която „ЧЕЗ Електро 
България” АД ще изкупува електрическа енергия произведена от Фотоволтаичната 
електроцентрала на “Димера 2010“ ЕООД е в размер на 100,41 лв./МВтч. Дружеството е 
получило безвъзмездна финансова помощ, представляваща 80% от одобрените и реално 
извършени разходи за изграждане на ФтЕЦ “Димера“. 
 При извършената проверка се установи, че преференциалната цена за изкупуване на 
електрическа енергия от “Димера 2010“ ЕООД е съгласно определената цена в размер на 
100,41 лв./МВтч. по т.14 от Решение № Ц - 14/01.07.2014 г. на ДКЕВР за ФЕЦ с инсталирана 
мощност над 30 до 200 кВтp, с процент на безвъзмездно финансиране над 70% до 80%, където 
попада ФВЕЦ - Димера. 
 Видно от гореизложеното „ЧЕЗ Електро България” АД е коригирало цената по 
договора в съответствие с разпоредбата на § 18, ал.1 и ал.2 от Преходните и заключителни 
разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ДВ, бр.56 от 
24.07.2015 г., в сила от 24.07.2015 г.).  
 При проверката на договорените преференциални цени и изплатената електрическа 
енергия от „ЧЕЗ Електро България” АД по сключения договор с “Димера 2010“ ЕООД се 
установи, че: 
 - за периода от 31.07.2013 г. до 31.07.2015 г. е произведена и фактурирана от 
дружеството електрическа енергия в общ размер на 172 301 кВтч., като са начислени и 
изплатени средства в общ размер на 32 409,80 лева, без ДДС по определена в договора 
преференциална цена в размер на 188,10 лв.  
 - за периода от 01.08.2015 г. до 30.09.2015 г. е произведена и фактурирана от 
дружеството електрическа енергия в общ размер на 18 842 кВтч., като са начислени и 
изплатени средства в общ размер на 1 891,93 лева, без ДДС по определената с Решение № Ц - 
14/01.07.2014 г. преференциална цена в размер на 100,41 лв. за МВч. 
 2.1.1.48. Договор №428/15.11.2013 г. - ЕТ “Петър Бранков“ 
 В представеното досие на дружеството са налични документи, при проверката на които 
се установи: 
 От Разплащателна агенция към ДФ „Земеделие” на ЕТ “Петър Бранков“ е издадена 
Квитанция с идентификационен номер 06/311/00315/27.08.2010 г. за прием на Заявление за 
подпомагане по мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” от Програмата за 
развитие на селските райони за периода 2007г.-2013 г. 
 На 12.07.2011 г. между ДФ „Земеделие” /Фондът/ и ЕТ “Петър Бранков“ /Ползвател/ е 
сключен договор № 06/311/00315/12.07.2011 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ, представляваща 80%  за проекти за производство и продажба на енергия от ВЕИ от 
одобрените и реално извършени от Ползвателя разходи, свързани с осъществяването на 
проекта.  
 Съгласно договора първоначално одобрената безвъзмездна финансова помощ е в 
размер на 391 166,00 лв. 
 В досието на обекта е приложена Декларация от 15.11.2013 г., подписана от Петър 
Любомиров Бранков – собственик и управител, в която същия е декларирал: 
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 - в т.1, че при изграждането на ФтЕЦ “Борован“ не са използвани средства по 
национална и/или европейска схема за подпомагане, заявлението за които да е подадено след 
03.05.2011 г. Използвани са средства по Мярка 312 от ДФЗ, заявлението за което е с 
идентификационен №06/311/00315/27.08.2010 г., договор №06/311/00315/12.07.2011 г.; 
 - в т. 2 е посочено, че считано от 15.11.2013 г. преференциалната цена за продажба на 
произведената електрическа енергия от централата, в съответствие с ценовото решение на 
ДКЕВР е в размер на 191,13 лв./Мвч.  
 На 15.11.2013 г. между „ЧЕЗ Електро България” АД и ЕТ “Петър Бранков“ е сключен 
договор № 428/15.11.2013 г. за изкупуване на електрическа енергия произведена от ФтЕЦ  
“Борован“ с инсталирана мощност 78 кW. Определената преференциална цена по договора е в 
размер на 191,13 лева. Срокът на договора е до 30.07.2033 г. 
 Считано от 01.09.2013 г. с Решение № Ц-19 от 28.06.2013 година, Държавната комисия 
за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) е определила преференциална цена за продажба на 
електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници. За фотоволтаични електрически 
централи с мощност над 30 кВт p до 200 кВт p, където попада ФтЕЦ “Борован“, определената 
с решението цена е 191.13 лв./МВтч.  
 Заявлението за подпомагане по мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски 
дейности” на ЕТ “Петър Бранков“ за ФтЕЦ – “Борован“ е подадено на 27.08.2010 г., т.е. преди 
влизането в сила на Закона за енергията от възобновяеми източници и разпоредбите на чл.31, 
ал.7, т.2 и ал.8,  съгласно §11 от ДР от същия закон са неприложими. 
 Договорената цена в размер на 191.13 лв./ МВтч. е съгласно определената от 
ДКЕВР преференциална цена, действаща към датата на въвеждане в експлоатация по 
смисъла на ЗУТ на енергийния обект за производство на електрическа енергия - 
30.07.2013 г. 
 С писмо изх. №1260/24.08.2015 г. „ЧЕЗ Електро България” АД е уведомило ЕТ “Петър 
Бранков“, че съгласно последните изменения в ЗЕ, публикувани в ДВ, бр. 56 от 24.07.2015 г. 
новата приложима преференциална цена за изкупуване на произведената електрическа 
енергия е определена в решение № Ц - 14 от 01.07.2014г. на ДКЕВР. 
 С писмото до ЕТ “Петър Бранков“ е изпратено Допълнително споразумение към 
договора за изкупуване за превеждане на договорената преференциална цена за изкупуване на 
произведената електрическа енергия от ЕТ “Петър Бранков“ в съответствие с изискванията на 
§ 18, ал. 1 и ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и 
допълнение на Закона за енергетиката (ДВ, бр. 56 от 24.07.2015 г., в сила от 24.07.2015 г.). 
 С писмо вх. № 1201946027/04.09.2015 г. в „ЧЕЗ Електро България” АД, ЕТ “Петър 
Бранков“ е изразило несъгласие с § 18 от Преходните и заключителни разпоредби към ЗИД 
ЗЕ, като не е върнато подписано допълнителното споразумение към договора. 
 Видно от представената от „ЧЕЗ Електро България” АД справка с изх.№CD-DOC-
1554-1/05.11.2015 г., новата преференциална цена от 01.08.2015г., по която „ЧЕЗ Електро 
България” АД ще изкупува електрическа енергия произведена от Фотоволтаичната 
електроцентрала на ЕТ “Петър Бранков“ е в размер на 100,41 лв./МВтч. Дружеството е 
получило безвъзмездна финансова помощ, представляваща 80% от одобрените и реално 
извършени разходи за изграждане на ФтЕЦ “Борован“. 
 При извършената проверка се установи, че преференциалната цена за изкупуване на 
електрическа енергия от ЕТ “Петър Бранков“ е съгласно определената цена в размер на 100,41 
лв./МВтч. по т.14 от Решение № Ц - 14/01.07.2014 г. на ДКЕВР за ФЕЦ с инсталирана 
мощност над 30 до 200 кВтp, с процент на безвъзмездно финансиране над 70% до 80%, където 
попада ФВЕЦ - Борован. 
 Видно от гореизложеното „ЧЕЗ Електро България” АД е коригирало цената по 
договора в съответствие с разпоредбата на § 18, ал. 1 и ал. 2 от Преходните и заключителни 
разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ДВ, бр. 56 от 
24.07.2015 г., в сила от 24.07.2015 г.).  
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 При проверката на договорените преференциални цени и изплатената електрическа 
енергия от „ЧЕЗ Електро България” АД по сключения договор с  ЕТ “Петър Бранков“ се 
установи, че: 
 - за периода от 30.11.2013 г. до 31.07.2015 г. е произведена и фактурирана от 
дружеството електрическа енергия в общ размер на 154 029 кВтч., като са начислени и 
изплатени средства в общ размер на 29 429 лева, без ДДС по определена в договора 
преференциална цена в размер на 191,13 лв.  
 - за периода от 01.08.2015 г. до 30.09.2015 г. е произведена и фактурирана от 
дружеството електрическа енергия в общ размер на 17 847,50 кВтч., като са начислени и 
изплатени средства в общ размер на 1 792,07 лева без ДДС по определената с Решение № Ц - 
14/01.07.2014 г. преференциална цена в размер на 100,41 лв. за МВч. 
 2.1.1.49.  Договор №440/20.02.2013 г. -“Зелени Технологични системи“ ЕООД 
/ФтЕЦ-ЗТС Динково/. 
 В представеното досие на дружеството са налични документи, при проверката на които 
се установи: 
 От Разплащателна агенция към ДФ „Земеделие” на “Зелени Технологични системи“ 
ЕООД е издадена Квитанция с идентификационен номер 05/312/02234/08.12.2010 г. за прием 
на Заявление за подпомагане по мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на 
микропредприятия” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007г.-2013 г. 
 На 29.05.2012 г. между ДФ „Земеделие” /Фондът/ и “Зелени Технологични системи“ 
ЕООД /Ползвател/ е сключен договор № 05/312/02234/29.05.2012 г. за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ, представляваща 80%  за проекти за производство и продажба 
на енергия от ВЕИ от одобрените и реално извършени от Ползвателя, разходи, свързани с 
осъществяването на проекта.  
 Съгласно договора първоначално одобрената безвъзмездна финансова помощ е в 
размер на 368 832,00 лв. 
 На 28.11.2013 г. между ДФ „Земеделие” /Фондът/ и “Зелени Технологични системи“ 
ЕООД /Ползвател/ е сключен анекс към договор №05/312/02234 от 29.05.2012 г. за отпускане 
на безвъзмездна финансова помощ, като Таблица за одобрените инвестиционни разходи, 
Приложение №1 към договора се заличава и се създава Таблица за одобрените 
инвестиционни разходи, Приложение №1 към анекса.  
 В досието на обекта е приложена Декларация от 20.02.2014 г., подписана от Николина 
Георгиева Марекова – управител, в която същата е декларирала: 
 - в т.1, че при изграждането на ФтЕЦ “ЗТС Динково“ не са използвани средства по 
национална и/или европейска схема за подпомагане, заявлението за които да е подадено след 
03.05.2011 г. Използвани са средства по Мярка 312 от ДФЗ, заявлението за което е с 
идентификационен №05/312/01726/09.08.2010 г., договор №05/312/02234/29.05.2012 г.; 
 - в т. 2, е посочено, че считано от 20.02.2014 г. преференциалната цена за продажба на 
произведената електрическа енергия от централата, в съответствие с ценовото решение на 
ДКЕВР е в размер на 191,13 лв./Мвч.  
 На 20.02.2014 г. между „ЧЕЗ Електро България” АД и “Зелени Технологични системи“ 
ЕООД е сключен договор № 440/20.02.2014 г. за изкупуване на електрическа енергия 
произведена от ФтЕЦ “ЗТС Динково“ с инсталирана мощност 100 кW. Определената 
преференциална цена по договора е в размер на 191,13 лева. Срокът на договора е до 
29.01.2034 г. 
 Считано от 01.07.2013 г. с Решение № Ц-19 от 28.06.2013 година, Държавната комисия 
за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) е определила преференциална цена за продажба на 
електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници. За фотоволтаични електрически 
централи с мощност над 30 кВт p до 200 кВт, където попада ФтЕЦ “ЗТС Динково“, 
определената с решението цена е 191.13 лв./МВтч. /т.18 от Решението/. 
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 Заявлението за подпомагане по мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на 
микропредприятия” на “Зелени Технологични системи“ ЕООД за ФтЕЦ – “ЗТС Динково“ е 
подадено на 08.12.2010 г., т.е. преди влизането в сила на Закона за енергията от възобновяеми 
източници и разпоредбите на чл.31, ал.7, т.2 и ал.8,  съгласно §11 от ДР от същия закон са 
неприложими. 
 Договорената цена в размер на 191.13 лв./МВтч. е съгласно определената от 
ДКЕВР преференциална цена, действаща към датата на въвеждане в експлоатация по 
смисъла на ЗУТ на енергийния обект за производство на електрическа енергия - 
29.01.2014 г. 
 С писмо изх. №1259/24.08.2015 г. „ЧЕЗ Електро България” АД е уведомило “Зелени 
Технологични системи“ ЕООД, че съгласно последните изменения в ЗЕ, публикувани ДВ, бр. 
56 от 24.07.2015 г. новата приложима преференциална цена за изкупуване на произведената 
електрическа енергия е определена в Решение № Ц - 14 от 01.07.2014г. на ДКЕВР. 
 С писмото до “Зелени Технологични системи“ ЕООД е изпратено Допълнително 
споразумение към договора за изкупуване, за привеждане на договорената преференциална 
цена за изкупуване на произведената електрическа енергия от “Зелени Технологични 
системи“ ЕООД в съответствие с изискванията на § 18, ал.1 и ал.2 от Преходните и 
заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката 
(ДВ, бр. 56 от 24.07.2015 г., в сила от 24.07.2015 г.). 
 С писмо вх. №СЕ-DOC-1259-1/01.09.2015 г. в „ЧЕЗ Електро България” АД,  “Зелени 
Технологични системи“ ЕООД е изразило несъгласие с § 18 от Преходните и заключителни 
разпоредби към ЗИД ЗЕ, като не е върнато подписано допълнителното споразумение към 
договора. 
 Видно от представената от „ЧЕЗ Електро България” АД Справка с изх. №CD-DOC-
1554-1/05.11.2015 г., новата преференциална цена от 01.08.2015г., по която „ЧЕЗ Електро 
България” АД ще изкупува електрическа енергия произведена от Фотоволтаичната 
електроцентрала на “Зелени Технологични системи“ ЕООД е в размер на 100,41 лв./МВтч. 
Дружеството е получило безвъзмездна финансова помощ, представляваща 80% от одобрените 
и реално извършени разходи за изграждане на ФтЕЦ “ЗТС Динково“. 
 При извършената проверка се установи, че преференциалната цена за изкупуване на 
електрическа енергия от “Зелени Технологични системи“ ЕООД е съгласно определената 
цена в размер на 100,41 лв./МВтч. по т.14 от Решение № Ц - 14/01.07.2014 г. на ДКЕВР за 
ФЕЦ с инсталирана мощност над 30 до 200 кВтp, с процент на безвъзмездно финансиране над 
70% до 80%, където попада ФВЕЦ - ЗТС Динково. 
 Видно от гореизложеното „ЧЕЗ Електро България” АД е коригирало цената по 
договора в съответствие с разпоредбата на § 18, ал. 1 и ал. 2 от Преходните и заключителни 
разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ДВ, бр.56 от 
24.07.2015 г., в сила от 24.07.2015 г.).  
 При проверката на договорените преференциални цени и изплатената електрическа 
енергия от „ЧЕЗ Електро България” АД по сключения договор със “Зелени Технологични 
системи“ ЕООД се установи, че: 
 - за периода от 31.03.2014 г. до 31.07.2015 г. е произведена и фактурирана от 
дружеството електрическа енергия в общ размер на 203 261 кВтч., като са начислени и 
изплатени средства в общ размер на 38 849,28 лева, без ДДС по определена в договора 
преференциална цена в размер на 191,13 лв.  
 - за периода от 01.08.2015 г. до 30.09.2015 г. е произведена и фактурирана от 
дружеството електрическа енергия в общ размер на 26 429,50 кВтч., като са начислени и 
изплатени средства в общ размер на 2 653,79 лева без ДДС по определената с Решение № Ц - 
14/01.07.2014 г. преференциална цена в размер на 100,41 лв. за МВч. 
 2.1.1.50. Договор №460/08.08.2014 г. - “Гама Солар“ ЕООД  
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 В представеното досие на дружеството са налични документи, при проверката на които 
се установи: 
 От Разплащателна агенция към ДФ „Земеделие” на “Гама Солар“ ЕООД е издадена 
Квитанция с идентификационен номер 01/311/00441/20.01.2011 г. за прием на Заявление за 
подпомагане по мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” от Програмата за 
развитие на селските райони за периода 2007 г.-2013 г. 
 На 22.05.2012 г. между ДФ „Земеделие” /Фондът/ и “Гама Солар“ ЕООД /Ползвател/ е 
сключен договор № 01/311/00441/22.05.2012 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ, представляваща 79%  за проекти за производство и продажба на енергия от ВЕИ от 
одобрените и реално извършени от Ползвателя разходи, свързани с осъществяването на 
проекта.  
 Съгласно договора първоначално одобрената безвъзмездна финансова помощ е в 
размер на 391 160,00 лв. 
 На 14.04.2014 г. между ДФ „Земеделие” /Фондът/ и “Гама Солар“ ЕООД /Ползвател/ е 
сключен анекс към договор №01/311/00441 от 22.05.2012 г. за отпускане на безвъзмездна 
финансова помощ, като Фондът предоставя на Ползвателя безвъзмездна финансова помощ, 
представляваща 80% от одобрените и реално извършени от Ползвателя разходи, свързани с 
осъществяването на проекта. В Раздел III – Срок на договора се определя, че Ползвателят се 
задължава да извърши инвестицията, предмет на договора, в срок до 22.05.2015 г. По 
Приложение №1 към договора - Таблица за одобрените инвестиционни разходи се заменя с 
Таблица за одобрените инвестиционни разходи, Приложение №1 към анекса.  
 В досието на обекта е приложена Декларация от 08.08.2014 г., подписана от Делян 
Нейчев Дойчев – пълномощник на управителя, в която същия е декларирал: 
 - в т.1, че при изграждането на ФтЕЦ “Гама Солар“ не са използвани средства по 
национална и/или европейска схема за подпомагане, заявлението за които да е подадено след 
03.05.2011 г. Използвани са средства по Мярка 311 от ДФЗ, заявлението за което е с 
идентификационен №01/311/00441/20.01.2011 г., договор №01/311/00441/22.05.2012 г.; 
 - в т.2 е посочено, че считано от 20.02.2014 г. преференциалната цена за продажба на 
произведената електрическа енергия от централата, в съответствие с ценовото решение на 
ДКЕВР е в размер на 191,13 лв./Мвч.  
 На 08.08.2014 г. между „ЧЕЗ Електро България” АД и “Гама Солар“ ЕООД е сключен 
договор № 460/08.08.2014 г. за изкупуване на електрическа енергия произведена от ФтЕЦ 
“Гама Солар“ с инсталирана мощност 100 кW. Определената преференциална цена по 
договора е в размер на 191,13 лева. Срокът на договора е до 13.06.2034 г. 
 Считано от 01.07.2013 г. с Решение № Ц-19 от 28.06.2013 година, Държавната комисия 
за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) е определила преференциална цена за продажба на 
електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници. За фотоволтаични електрически 
централи с мощност над 30 кВт p до 200 кВт, където попада ФтЕЦ “Гама Солар“, 
определената с решението цена е 191.13 лв./МВтч. /т.18 от решението/. 
 Заявлението за подпомагане по мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски 
дейности” на „Гама Солар“ ЕООД“ за ФтЕЦ – “ Гама Солар“ е подадено на 20.01.2011 г., т.е. 
преди влизането в сила на Закона за енергията от възобновяеми източници  и разпоредбите на 
чл.31, ал.7, т.2 и ал.8,  съгласно §11 от ДР от същия закон са неприложими. 
 Договорената цена в размер на 191.13 лв./МВтч. е съгласно определената от 
ДКЕВР преференциална цена, действаща към датата на въвеждане в експлоатация по 
смисъла на ЗУТ на енергийния обект за производство на електрическа енергия - 
13.06.2014 г. 
 С писмо изх. №1258/24.08.2015 г. „ЧЕЗ Електро България” АД е уведомило “Гама 
Солар“ ЕООД, че съгласно последните изменения в ЗЕ, публикувани ДВ, бр.56 от 24.07.2015 
г. новата приложима преференциална цена за изкупуване на произведената електрическа 
енергия е определена в Решение № Ц - 14 от 01.07.2014г. на ДКЕВР. 
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 С писмото до “Гама Солар“ ЕООД е изпратено Допълнително споразумение към 
договора за изкупуване за превеждане на договорената преференциална цена за изкупуване на 
произведената електрическа енергия от “Гама Солар“ ЕООД в съответствие с изискванията на 
§ 18, ал.1 и ал.2 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и 
допълнение на Закона за енергетиката (ДВ, бр.56 от 24.07.2015 г., в сила от 24.07.2015 г.). 
 С писмо вх. № СЕ-DOC-1258-1/01.09.2015 г. в „ЧЕЗ Електро България” АД,  “Гама 
Солар“ ЕООД е изразило несъгласие с § 18 от Преходните и заключителни разпоредби към 
ЗИД ЗЕ, като не е върнато подписано допълнителното споразумение към договора. 
 Видно от представената от „ЧЕЗ Електро България” АД справка с изх. №CD-DOC-
1554-1/05.11.2015 г., новата преференциална цена от 01.08.2015г., по която „ЧЕЗ Електро 
България” АД ще изкупува електрическа енергия произведена от Фотоволтаична 
електроцентрала на “Гама Солар“ ЕООД е в размер на 100,41 лв./ МВтч. Дружеството е 
получило безвъзмездна финансова помощ, представляваща 80% от одобрените и реално 
извършени разходи за изграждане на ФтЕЦ “Гама Солар“. 
 Съгласно предоставена с писмо вх.№26-Д-25/19.11.2015 г. информация от ДФ 
„Земеделие“ на АДФИ, одобрените за финансиране разходи на “Гама - Солар“ ЕООД са в 
размер на 493 790 лв., а одобрената субсидия е в размер на 391 160 лв., или безвъзмездната 
финансова помощ представлява 80% от одобрените и реално извършени разходи за 
изграждане на енергийния обект. 
 При извършената проверка се установи, че преференциалната цена за изкупуване на 
електрическа енергия от “Гама Солар“ ЕООД е съгласно определената цена в размер на 
100,41 лв./ МВтч. по т. 14 от Решение № Ц - 14/01.07.2014 г. на ДКЕВР за ФЕЦ с инсталирана 
мощност над 30 до 200 кВтp, с процент на безвъзмездно финансиране над 70% до 80%, където 
попада ФВЕЦ „Гама Солар“. 
 Видно от гореизложеното „ЧЕЗ Електро България” АД е коригирало цената по 
договора в съответствие с разпоредбата на § 18, ал.1 и ал.2 от Преходните и заключителни 
разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ДВ, бр.56 от 
24.07.2015 г., в сила от 24.07.2015 г.).  
 При проверката на договорените преференциални цени и изплатената електрическа 
енергия от „ЧЕЗ Електро България” АД по сключения договор с “Гама Солар“ ЕООД се 
установи, че: 
 - за периода от 31.08.2014 г. до 31.07.2015 г. е произведена и фактурирана от 
дружеството електрическа енергия в общ размер на 139 583 кВтч., като са начислени и 
изплатени средства в общ размер на 26 539,47 лева, без ДДС по определена в договора 
преференциална цена в размер на 191,13 лв.  
 - за периода от 01.08.2015 г. до 30.09.2015 г. е произведена и фактурирана от 
дружеството електрическа енергия в общ размер на 30 133,00 кВтч., като са начислени и 
изплатени средства в общ размер на 3 025,68 лева без ДДС по определената с Решение № Ц - 
14/01.07.2014 г. преференциална цена в размер на 100,41 лв. за МВч. 
 2.1.1.51.  Договор №463/25.08.2014 г. -“Соларен“ ЕООД  
 В представеното досие на дружеството са налични документи, при проверката на които 
се установи: 
 От ДФ „Земеделие” на “Соларен“ ЕООД е издадена служебна бележка изх.№02-
2600/3790/08.07.2014 г., с която дружеството е уведомено, че  датата на първоначалното 
кандидатстване за прием на Заявление за подпомагане по мярка 312 „Подкрепа за създаване и 
развитие на микропредприятия” от Програмата за развитие на селските райони за периода 
2007г.-2013 г. е 23/312/01165/15.09.2009 г. 
 На 19.12.2011 г. между ДФ „Земеделие” /Фондът/ и “Соларен“ ЕООД /Ползвател/ е 
сключен договор № 23/312/01165/19.12.2011 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ, представляваща 70%  от одобрените и реално извършени от Ползвателя разходи, 
свързани с осъществяването на проекта.  
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 Съгласно договора първоначално одобрената безвъзмездна финансова помощ е в 
размер на 391 160,00 лв. 
 На 26.11.2012 г. между ДФ „Земеделие” /Фондът/ и “Соларен“ ЕООД /Ползвател/ е 
сключен анекс №1 към договор №23/312/01165 от 19.12.2011 г. за отпускане на безвъзмездна 
финансова помощ, като в уводната част на договора се променя банковата сметка на 
Ползвателя. 
 На 26.11.2012 г. между ДФ „Земеделие” /Фондът/ и “Соларен“ ЕООД /Ползвател/ е 
сключен анекс №2 към договор №23/312/01165 от 19.12.2011 г. за отпускане на безвъзмездна 
финансова помощ, като в т.3.1. от Раздел III – Срок на договора се определя, че Ползвателят 
се задължава да извърши инвестицията, предмет на договора, в срок до 19.12.2014 г. 
 На 04.03.2014 г. между ДФ „Земеделие” /Фондът/ и “Соларен“ ЕООД /Ползвател/ е 
сключен анекс №3 към договор №23/312/01165 от 19.12.2011 г. за отпускане на безвъзмездна 
финансова помощ, като Фондът предоставя на Ползвателя безвъзмездна финансова помощ, 
представляваща 80% от одобрените и реално извършени от Ползвателя разходи, свързани с 
осъществяването на проекта. По Приложение №1 към договора - Таблица за одобрените 
инвестиционни разходи се заменя с Таблица за одобрените инвестиционни разходи, 
Приложение №1 към анекса.  
 В досието на обекта е приложена Декларация от 25.08.2014 г., подписана от Румен 
Славчев Горанов – пълномощник на управителя, в която същия е декларирал: 
 - в т.1, че при изграждането на ФтЕЦ “Соларен“ ЕООД не са използвани средства по 
национална и/или европейска схема за подпомагане, заявлението за които да е подадено след 
03.05.2011 г. Използвани са средства по Мярка 312 от ДФЗ, заявлението за което е с 
идентификационен №23/312/01165/15.09.2009 г., договор №23/312/01165/19.12.2011 г.; 
 - в т.2 е посочено, че считано от 25.08.2014 г. преференциалната цена за продажба на 
произведената електрическа енергия от централата, в съответствие с ценовото решение на 
ДКЕВР е в размер на 211,40 лв./Мвч.  
 На 25.08.2014 г. между „ЧЕЗ Електро България” АД и “Соларен“ ЕООД е сключен 
договор № 463/25.08.2014 г. за изкупуване на електрическа енергия произведена от ФтЕЦ 
“Соларен“ с инсталирана мощност 196 кW. Определената преференциална цена по договора е 
в размер на 211,40 лева. Срокът на договора е до 30.06.2034 г. 
 Считано от 01.07.2013 г. с Решение № Ц-19 от 26.06.2013 година, Държавната комисия 
за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) е определила преференциална цена за продажба на 
електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници. За фотоволтаични електрически 
централи с обща инсталирана мощност над 30 кВт до 200 кВт включително, изградени върху 
покривни и фасадни конструкции на сгради за производствени и складови дейности 
присъединени към електропреносната или електроразпределителната мрежа в урбанизирани 
територии, където попада ФтЕЦ “Соларен“, определената с решението цена е 211.40 
лв./МВтч.  
 Заявлението за подпомагане по мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на 
микропредприятия” на “Соларен“ ЕООД за ФтЕЦ – “Соларен“ е подадено на 15.09.2009 г.,  
т.е. преди влизането в сила на Закона за енергията от възобновяеми източници и разпоредбите 
на чл.31, ал.7, т.2 и ал.8,  съгласно §11 от ДР от същия закон са неприложими. 
 Договорената цена в размер на 211.40 лв./ МВтч. е съгласно определената от 
ДКЕВР преференциална цена, действаща към датата на въвеждане в експлоатация по 
смисъла на ЗУТ на енергийния обект за производство на електрическа енергия - 
30.06.2014 г. 
 С писмо изх. №1257/24.08.2015 г. „ЧЕЗ Електро България” АД е уведомило „Соларен“ 
ЕООД, че съгласно последните изменения в ЗЕ, публикувани в ДВ, бр.56 от 24.07.2015 г. 
новата приложима преференциална цена за изкупуване на произведената електрическа 
енергия е определена в Решение № Ц - 14 от 01.07.2014г. на ДКЕВР. 
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 С писмото до Соларен“ ЕООД е изпратено Допълнително споразумение към договора 
за изкупуване, за привеждане на договорената преференциална цена за изкупуване на 
произведената електрическа енергия от Соларен“ ЕООД, в съответствие с изискванията на § 
18, ал.1 и ал.2 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и 
допълнение на Закона за енергетиката (ДВ, бр. 56 от 24.07.2015 г., в сила от 24.07.2015 г.). 
 В представеното от „ЧЕЗ Електро България” АД  досие на Соларен“ ЕООД не е 
върнато подписано допълнителното споразумение към договора. 
 Видно от представената от „ЧЕЗ Електро България” АД справка с изх.№CD-DOC-
1554-1/05.11.2015 г., новата преференциална цена от 01.08.2015 г., по която „ЧЕЗ Електро 
България” АД ще изкупува електрическа енергия произведена от Фотоволтаичната 
електроцентрала на Соларен“ ЕООД е в размер на 117,61 лв./ МВтч. Дружеството е получило 
безвъзмездна финансова помощ, представляваща 80% от одобрените и реално извършени 
разходи за изграждане на ФтЕЦ “Соларен“ ЕООД. 
 При извършената проверка се установи, че преференциалната цена за изкупуване на 
електрическа енергия от „Соларен“ ЕООД е съгласно определената цена в размер на 117,61 
лв./МВтч. по т.12 от Решение № Ц-14/01.07.2014 г. на ДКЕВР за ФЕЦ с инсталирана мощност 
над 30 до 200 кВтp, с процент на безвъзмездно финансиране над 70% до 80%, където попада 
ФВЕЦ - Соларен. 
 Видно от гореизложеното „ЧЕЗ Електро България” АД е коригирало цената по 
договора в съответствие с разпоредбата на § 18, ал.1 и ал.2 от Преходните и заключителни 
разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ДВ, бр.56 от 
24.07.2015 г., в сила от 24.07.2015 г.).  
 При проверката на договорените преференциални цени и изплатената електрическа 
енергия от „ЧЕЗ Електро България” АД по сключения договор със „Соларен“ ЕООД, се 
установи, че: 
 - за периода от 30.09.2014 г. до 31.07.2015 г. е произведена и фактурирана от 
дружеството електрическа енергия в общ размер на 174 012 кВтч., като са начислени и 
изплатени средства в общ размер на 36 786,14 лева, без ДДС по определена в договора 
преференциална цена в размер на 211,40 лв.  
 - за периода от 01.08.2015 г. до 30.09.2015 г. от дружеството са издадени 2 броя 
фактури за произведена електрическа енергия, както следва: 
- ф-ра №15/31.08.2015 г. за м. август 2015 г. в размер на 23 748 кВтч. на стойност 5 020,33 лв. 
без ДДС, по преференциална цена 211,40 лв./МВтч., надвишаваща размера на определената с 
Решение № Ц - 14/01.07.2014 г. на ДКЕВР, а именно: 117,61 лв./ МВтч.  за ФЕЦ - “Соларен“; 
- ф-ра №16/30.09.2015 г. за м. септември 2015 г. в размер на 17 102,50 кВтч. на стойност 
211,40 лв. без ДДС, по преференциална цена 211,40 лв./МВтч., надвишаваща размера на 
определената с Решение № Ц - 14/01.07.2014 г. на ДКЕВР, а именно: 117,61 лв./ МВтч.  за 
ФЕЦ - “Соларен“. 
 С писма, изх. №1257-1/11.09.2015 г. и №1257-3/12.10.2015 г. от „ЧЕЗ Електро 
България” АД до „Соларен“ ЕООД са върнати за анулиране издадените 2 броя фактури, като 
от „ЧЕЗ Електро България” АД не са изплатени фактурираните средства.  
 

 
2.1.1.52.  Договор № 464/25.08.2014 г. с. „Соларен” 2 ЕООД 

 С писмо изх. № 02-2600/3791 от 08.07.2014 г. ДФЗ е уведомил „Соларен 2” ЕООД, че 
от Разплащателна агенция към ДФ „Земеделие” на „Соларен 2” ЕООД е издадена Квитанция с 
идентификационен номер 23/312/01164/15.09.2009 г. за прием на Заявление за подпомагане по 
мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” от Програмата за 
развитие на селските райони за периода 2007г.-2013 г. 
 На 19.12.2011 г. между ДФ „Земеделие” /Фондът/ и „Соларен 2” ЕООД /Ползвател/ е 
сключен договор № 23/312/01164/19.12.2011 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова 
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помощ, представляваща 80 % от одобрените и реално извършени от Ползвателя, разходи, 
свързани с осъществяването на проекта.  
 Съгласно договора първоначално одобрената безвъзмездна финансова помощ е в 
размер на 391 160,00 лв.  
 Видно от таблица за одобрените инвестиционни разходи /Приложение № 1 към 
договора/ одобрените за финансиране разходи по проекта са 556 116,00 лв., а одобрената 
субсидия е 391 160,00 лв. или финансирането е 70,33 %, а не както е записано в договора 80 
%. 
 На 05.03.2014 г. между ДФ „Земеделие” /Фондът/ и „Соларен 2” ЕООД /Ползвател/ е 
подписан Анекс III към договор № 23/312/01164/19.12.2011 г. 
 В Анекс III е записано, че се изменя чл. 1.1 на договора по отношение  на процента на  
предоставената безвъзмездна финансова помощ, който от 70 % /въпреки, че в договора е 
записано 80 %/ се изменя до 80 % от одобрените и реално извършени от Ползвателя, разходи, 
свързани с осъществяването на проекта.  
 Изменено е също така приложение № 1 към договора – Таблица за одобрените 
инвестиционни разходи. 
 Видно от Приложената към Анекса таблица за одобрените инвестиционни разходи 
/Приложение № 1/ одобрените за финансиране разходи по проекта са 543 534,00 лв., а 
одобрената субсидия е 391 150,00 лв. или финансиране е 71,96 %. 
 В досието на обекта е приложена Декларация от 25.08.2014 г., подписана от Румен 
Горанов - управител, в която същия е декларирал: 
 - в т. 1, че при изграждането на ФтЕЦ “Соларен 2“ не са използвани средства по 
национална и/или европейска схема за подпомагане, заявлението за които да е подадено след 
03.05.2011 г. Ще бъдат използвани са средства по Мярка 312 от ДФЗ, заявлението за което е с 
идентификационен № 23/312/01164/15.09.2009 г., договор №23/312/01164/19.12.2011 г.; 
 - в т. 2, е посочено, че считано от 25.08.2014 г. преференциалната цена за продажба на 
произведената електрическа енергия от централата, в съответствие с ценовото решение на 
ДКЕВР е в размер на 211,40 лв./МВч.  
 За енергийния обект е издадено от ДНСК Разрешение за ползване № СТ-05-
1004/30.06.2014 г. на строеж: „Фотоволтаична централа с мощност 196 kWp, трафопост 
/БКТП/ 20/0,4 kV, 250 kVА, кабели 20 kV и СРС тип ЪМ-200-951”. 
 На 25.08.2014 г. между „ЧЕЗ Електро България” АД и „Соларен 2” ЕООД е сключен 
договор № 464/25.08.2014 г. за изкупуване на електрическа енергия произведена от ФтЕЦ 
“Соларен 2“ с инсталирана мощност 0,196 МW. /Видно от Становище за условията за 
присъединяване на обекта ФтЕЦ е изградена на покрива на складове за строителни материали 
и резервни части/. Определената преференциална цена по договора е в размер на 211,40 лева 
за МВтч. Срокът на договора е до 30.06.2034 г. 
 Считано от 01.07.2013 г. с решение № Ц-19 от 28.06.2013 година Държавната комисия 
за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) е определила преференциална цена за продажба на 
електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници. За фотоволтаични електрически 
централи, с обща инсталирана мощност над 30 кВт до 200 кВт включително, изградени върху 
покривни и фасадни конструкции на сгради за производствени и складови дейности 
присъединени към електропреносната или електроразпределителната мрежа в урбанизирани 
територии, където попада ФтЕЦ “Соларен 2“, определената с решението цена е 211.40 лв./ 
МВтч.  
 Заявление за подпомагане по мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на 
микропредприятия” на „Соларен 2” ЕООД за ФтЕЦ “Соларен 2“ е подадено на 15.09.2009 г., 
т.е. преди влизането в сила на Закона за енергията от възобновяеми източници и разпоредбите 
на чл. 31, ал. 7, т. 2 и ал. 8 съгласно §11 от ДР от същия закон са неприложими.   
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 Договорената цена в размер на 211,40 лева за МВтч. е съгласно определената от 
ДКЕВР преференциална цена, действаща към Разрешение за ползване № СТ-05-
1004/30.06.2014 г.  
 С писмо изх. № CD-DOC-1256/24.08.2015 г. „ЧЕЗ Електро България” АД е уведомило 
„Соларен 2” ЕООД, че съгласно последните изменения в ЗЕ публикувани ДВ бр. 56 от 
24.07.2015 г. новата приложима преференциална цена за изкупуване на произведената 
електрическа енергия е определена в решение № Ц - 14 от 01.07.2014г. на ДКЕВР. 
Дружеството е получило безвъзмездна финансова помощ, представляваща 71,96 % от 
одобрените и реално извършени разходи за изграждане на ФтЕЦ “Соларен 2“. 
 С писмото до „Соларен 2” ЕООД е изпратено Допълнително споразумение, към 
договора за изкупуване за превеждане на договорената преференциална цена за изкупуване на 
произведената електрическа енергия от “Постфарма“ ООД в съответствие с изискванията на § 
18, ал. 1 и ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и 
допълнение на Закона за енергетиката (ДВ, бр. 56 от 24.07.2015 г., в сила от 24.07.2015 г.). 
 В представеното при проверката от „ЧЕЗ Електро България” АД досие на „Соларен 2” 
ЕООД е видно, че не е налично писмо от дружеството и върнато подписано допълнителното 
споразумение към договора. 
 Видно от представената от „ЧЕЗ Електро България” АД Справка с изх. № СD-DOC-
1554-1/05.11.15 г., новата преференциална цена от 01.08.2015г., по която „ЧЕЗ Електро 
България” АД ще изкупува електрическа енергия произведена от ФтЕЦ “Соларен 2“ е в 
размер на 117,61 лв./ МВтч. Дружеството е получило безвъзмездна финансова помощ, 
представляваща 71,96 % от одобрените и реално извършени разходи за изграждане на ФтЕЦ 
“Соларен 2“. 
 При извършената проверка се установи, че преференциалната цена за изкупуване на 
електрическа енергия от „Соларен 2” ЕООД е съгласно определената цена в размер на 117,61 
лв./ МВтч. по т. 12 от решение № Ц - 14/01.07.2014 г. на ДКЕВР за ФЕЦ с инсталирана 
мощност над 30 до 200 кВтp, монтирани на покриви и фасади с процент на безвъзмездно 
финансиране над 70% до 80%, където попада ФтЕЦ “Соларен 2“. 
 Видно от гореизложеното „ЧЕЗ Електро България” АД е коригирало цената по 
договора в съответствие с разпоредбата на § 18, ал. 1 и ал. 2 от Преходните и заключителни 
разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ДВ, бр. 56 от 
24.07.2015 г., в сила от 24.07.2015 г.).  
 При проверката на договорените преференциални цени и изплатената електрическа 
енергия от „ЧЕЗ Електро България” АД по сключения договор със „Соларен 2” ЕООД се 
установи, че от ФтЕЦ “Соларен 2“: 
 - за периода от 30.09.2014 г. до 31.07.2015 г. е произведена и фактурирана от 
дружеството електрическа енергия в общ размер на 174 488,00 кВтч., като са начислени и 
изплатени средства в общ размер на 36 886,77 лева, без ДДС по определена в договора 
преференциална цена в размер на 211,40 лв. 
 - за периода от 01.08.2015 г. до 30.09.2015 г. за произведена ел. енергия са издадени 
фактури от „Соларен 2” ЕООД, с единична цена 211,40 лв. Предвид, че цената на произведена 
ел. енергия не съответства на определената цена в размер на 117,61 лв./ МВтч. издадените 
фактури не са приети от „ЧЕЗ Електро България” АД и са върнати за анулиране.  

 
2.1.1.53. Договор № 128/08.03.2011  г. със „Стис” ЕООД  

 От Разплащателна агенция към ДФ „Земеделие” на „Стис” ЕООД е издадена 
Квитанция с идентификационен номер 05/312/01747/10.08.2010 г. за прием на Заявление за 
подпомагане по мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” от 
Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 г.-2013 г. 
 На 23.04.2012 г. между ДФ „Земеделие” /Фондът/ и „Стис” ЕООД /Ползвател/ е 
сключен договор № 05/312/01747/23.04.2012 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова 
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помощ, представляваща 80 % от одобрените и реално извършени от Ползвателя, разходи, 
свързани с осъществяването на проекта.  
 Съгласно договора първоначално одобрената безвъзмездна финансова помощ е в 
размер на 344 216,00 лв. 
 В досието на обекта не е приложена Декларация от дружеството за получено 
финансиране на енергийния обект.   
 За енергийния обект е издадено от ДНСК: 
 - Разрешение за ползване № ДК-07-Вд-2/28.02.2011 г. на строеж: МВЕЦ 
„Манастирска” – с. Чупрене, община Чупрене, обл. Видин; 
 - Разрешение за ползване № ДК-07-СЗР-22/28.02.2011 г. на строеж: „Електропровод 20 
kV и БКТП 250 kVА. 
 На 08.03.2011 г. между „ЧЕЗ Електро България” АД и „Стис” ЕООД е подписан 
договор за изкупуване на електрическа енергия № 128/08.03.2011 г. от ВЕЦ „Манастирска – 
Чупрене” с мощност 0,200 MW. Определената цена по договора е преференциална цена в 
съответствие с действащите нормативни актове. Срокът на договора е до 08.03.2026 г. 
 Считано от 01.04.2010 г. с решение № Ц-018 от 31.03.2010 г. година Държавната 
комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) е определила преференциална цена за 
продажба на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници. За 
водноелектрически централи с инсталирана мощност под 10 МВт, където попада ВЕЦ 
„Манастирска – Чупрен”, определената с решението цена е 110.79 лв./МВтч. 
 На 01.01.2012 г. между „ЧЕЗ Електро България” АД и „Стис” ЕООД е подписано 
допълнително споразумение към договор за изкупуване на електрическа енергия № 
128/08.03.2011 г. от ВЕЦ „Манастирска – Чупрене”. Определената преференциална цена по 
договора с допълнителното споразумение е в размер на 222,90 лв./МВтч.  
 Считано от 01.04.2011 г. с решение № Ц-010 от 30.03.2011 г. година Държавната 
комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) е определила преференциална цена за 
продажба на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници. За микро 
водноелектрически централи (ВЕЦ) с инсталирана мощност до 200 кВт., определената с 
решението цена е 222.90 лв./МВтч.  
 При проверката на договорените преференциални цени и изплатената електрическа 
енергия по сключения договор се установи, че за периода от сключване на договора до 
31.07.2015 г. „ЧЕЗ Електро България” АД е изкупувало електрическата енергия, както следва: 
 - за периода от 08.03.2011 г. до 31.03.2011 г. по преференциалната цена определена с 
решение № Ц-018 от 31.03.2010 г. на ДКЕВР/КЕВР в размер на 110.79 лв./МВтч, действала 
към датата на подписания договор за изкупуване на електрическа енергия 128/08.03.2011 г. от 
ВЕЦ „Манастирска – Чупрене”; 
 - за периода от 01.04.2011 г. до 31.07.2015 г. по преференциалната цена определена с 
решение № Ц-010 от 30.03.2011 г. на ДКЕВР/КЕВР в размер на 222,90 лв./МВтч.  
 Квитанция с идентификационен номер 05/312/01747/10.08.2010 г. за прием на 
Заявление за подпомагане по мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на 
микропредприятия” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 г.-2013 г. 
на „Стис” ЕООД е от 10.08.2010 г., т.е. преди влизането в сила на Закона за енергията от 
възобновяеми източници и разпоредбите на чл. 31, ал. 7, т. 2 и ал. 8 съгласно §11 от ДР от 
същия закон са неприложими.    
 Договорената цена в размер на 110.79 лв./МВтч до 31.03.2010 г. е определена с 
решение № Ц-018 от 31.03.2010 г. към датата на подписания договор № 128/08.03.2011 г.  за 
изкупуване на електрическа енергия от ВЕЦ „Манастирска – Чупрене”. Договорената цена в 
размер на 222,90 лв./МВтч. от 01.04.2010 г. до 31.07.2015 г. е в съответствие с определена с 
решение № Ц-010 от 30.03.2011 г.  
 С писмо изх. № 1223/21.08.2015 г. „ЧЕЗ Електро България” АД е уведомило „Стис” 
ЕООД, че съгласно последните изменения в ЗЕ публикувани ДВ бр. 56 от 24.07.2015 г. новата 
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приложима преференциална цена за изкупуване на произведената електрическа енергия е 
определена в решение № Ц - 14 от 01.07.2014г. на ДКЕВР. 
 С писмото до „Стис” ЕООД е изпратено Допълнително споразумение, към договора за 
изкупуване за превеждане на договорената преференциална цена за изкупуване на 
произведената електрическа енергия от ВЕЦ „Манастирска – Чупрене” в съответствие с 
изискванията на § 18, ал. 1 и ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за 
изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ДВ, бр. 56 от 24.07.2015 г., в сила от 
24.07.2015 г.). 
 С писмо вх. № СЕ-DOC-1223-1/31.08.2015 г. в „ЧЕЗ Електро България” АД, „Стис” 
ЕООД е изразило несъгласие с § 18 от Преходните и заключителни разпоредби към ЗИД ЗЕ и 
не е подписала и върнала допълнителното споразумение към договора. 
 Видно от представената от „ЧЕЗ Електро България” АД Справка с изх. № СD-DOC-
1554-1/05.11.15 г., новата преференциална цена от 01.08.2015г., по която „ЧЕЗ Електро 
България” АД ще изкупува електрическа енергия произведена от ВЕЦ „Манастирска – 
Чупрене” е в размер на 121,21 лв./ МВтч. Дружеството е получило безвъзмездна финансова 
помощ, представляваща 80 % от одобрените и реално извършени разходи за изграждане на 
ВЕЦ „Манастирска - Чупрене”. 
 При извършената проверка се установи, че преференциална цена за изкупуване на 
електрическа енергия е съгласно определената цена в размер на 121,21 лв./ МВтч. по т. 1 от 
решение № Ц - 14/01.07.2014 г. на ДКЕВР за Микро ВЕЦ с инсталирана мощност до 200 кВт, 
с процент на безвъзмездно финансиране над 70% до 80%, където попада ВЕЦ „Манастирска – 
Чупрен”.  
 Видно от гореизложеното „ЧЕЗ Електро България” АД е коригирало цената по 
договора в съответствие с разпоредбата на § 18, ал. 1 и ал. 2 от Преходните и заключителни 
разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ДВ, бр. 56 от 
24.07.2015 г., в сила от 24.07.2015 г.).  
 При проверката на договорените преференциални цени и изплатената електрическа 
енергия от „ЧЕЗ Електро България” АД по сключения договор с „Стис” ЕООД се установи, че 
от ВЕЦ „Манастирска – Чупрене”: 
 - за периода от 08.03.2011 г. до 31.07.2015 г. е произведена и фактурирана 
електрическа енергия в общ размер на 2 295 449,00 кВтч., като са начислени и изплатени 
средства в общ размер на 501 407,31 лева, без ДДС при средна цена 218,44 лв./МВтч., 
предвид, че за периода от 08.03.2011 г. до 31.03.2011 г. преференциалната цена е 110.79 
лв./МВтч, а за периода от 01.04.2011 г. до 31.07.2015 г. преференциалната цена е 222,90 
лв./МВтч.  
 - за периода от 01.08.2015 г. до 30.09.2015 г. не са издавани фактури за заплащане на 
произведена електрическа енергия по преференциални цени. 

2.1.1.54.  Договор № 104/17.06.2013  г. с Кооперация „Паралел 2000” 
 От Разплащателна агенция към ДФ „Земеделие” на Кооперация „Паралел 2000” е 
издадена Квитанция с идентификационен номер 01/311/00345/31.08.2010 г. за прием на 
Заявление за подпомагане по мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” от 
Програмата за развитие на селските райони за периода 2007г.-2013 г. 
 На 24.08.2011 г. между ДФ „Земеделие” /Фондът/ и Кооперация „Паралел 2000” 
/Ползвател/ е сключен договор № 01/311/00345/24.08.2011 г. за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ, представляваща 41 % от одобрените и реално извършени от Ползвателя, 
разходи, свързани с осъществяването на проекта.  
 Съгласно договора първоначално одобрената безвъзмездна финансова помощ е в 
размер на 391 166,00 лв.  
 В досието на обекта е приложена Декларация от 17.06.2013 г., подписана от Кирил 
Паргов – председател на Кооперация „Паралел 2000”, в която същият е декларирал: 



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
          Финансов инспектор:       122

 - в т. 1, че при изграждането на ВЕЦ „Якоруда” – 310 кW  са използвани средства по 
мярка 311 от ДФЗ по заявление № 01/311/00345/31.08.2010 г., по договор № 01/311/00345 от 
24.08.2011 г.; 
 - в т. 2, е посочено, че считано от 2013 г. преференциалната цена за продажба на 
произведената електрическа енергия от централата, в съответствие с ценовото решение на 
ДКЕВР е в размер на 156,01 лв./МВтч.  
 За енергийния обект е издадено от ДНСК Разрешение за ползване № СТ-05-
756/24.04.2013 г. на строеж: „МВЕЦ „Якоруда” – 310 кW и Нова разпределителна уредба 20 
кV, повишаващ трансформатор – 0,4/20 кV и група турбина-генератор с инсталирана мощност    
310 кW”. 
 На 13.01.2010 г. между „ЧЕЗ Електро България” АД и Кооперация „Паралел 2000” е 
подписан договор № 104/13.01.2010 г. за изкупуване на електрическа енергия от ВЕЦ 
„Якоруда” и ВЕЦ „Драговищица”, със срок на договора до 31.12.2010 г.  и по 
преференциалните цени утвърдени от ДКЕВР. 
 На 01.12.2010 г. между „ЧЕЗ Електро България” АД и Кооперация „Паралел 2000” е 
подписан договор № 104/01.12.2010 г. за изкупуване на електрическа енергия от ВЕЦ 
„Якоруда” и ВЕЦ „Драговищица”, със срок на договора за ВЕЦ „Якоруда”  до 31.03.2024 г.  и 
по преференциалните цени в съответствие с действащото законодателство.  
 На 17.06.2013 г. между „ЧЕЗ Електро България” АД и Кооперация „Паралел 2000” е 
подписано Допълнително споразумение № 1 към договор № 104/01.12.2010 г. за изкупуване 
на електрическа енергия от ВЕЦ „Якоруда” и ВЕЦ „Драговищица”. Съгласно допълнителното 
споразумение, срока на договора за ВЕЦ „Якоруда” е до 24.04.2025 г., като електрическата 
енергия ще се изкупува по преференциална цена в размер на 156,01 лв./ МВтч.  
 Считано от 01.07.2012 г. с решение № Ц-18 от 28.06.2012 година Държавната комисия 
за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) е определила преференциална цена за продажба на 
електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници. За високонапорни 
деривационни, подязовирни и деривационни ВЕЦ с годишен изравнител с нетен пад над 100 
метра и инсталирана мощност над 200 кВт до 10 000 кВт, където попада МВЕЦ „Якоруда” – 
310 кW,  определената с решението цена е 156.01 лв./МВтч.  
 При проверката на договорените преференциални цени и изплатената електрическа 
енергия по сключения договор се установи, че за периода от 30.06.2013 г. до 31.07.2015 г. 
„ЧЕЗ Електро България” АД е изкупувало електрическата енергия по преференциалната цена 
определена с решение на ДКЕВР/КЕВР действала към датата на Разрешение за ползване № 
СТ-05-756/24.04.2013 г. строеж: „МВЕЦ „Якоруда”. 
 Квитанция с идентификационен номер 01/311/00345/31.08.2010 г. за прием на 
Заявление за подпомагане по мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” от 
Програмата за развитие на селските райони за периода 2007г.-2013 г. е от 31.08.2010 г., т.е. 
преди влизането в сила на Закона за енергията от възобновяеми източници и разпоредбите на 
чл. 31, ал. 7, т. 2 и ал. 8 съгласно §11 от ДР от същия закон са неприложими.  
 Договорената цена в размер на 156,01 лв./МВтч. е съгласно определената от ДКЕВР 
преференциална цена, действаща към датата на разрешението за ползване на обекта. 
 С писмо изх. № CE-DOC-1254/24.08.2015 г. „ЧЕЗ Електро България” АД е уведомило 
Кооперация „Паралел 2000”, че съгласно последните изменения в ЗЕ публикувани ДВ бр. 56 
от 24.07.2015 г. новата приложима преференциална цена за изкупуване на произведената 
електрическа енергия е определена в решение № Ц - 14 от 01.07.2014г. на ДКЕВР и въз 
основа на процентното безвъзмездно финансиране, съгласно представения в „ЧЕЗ Електро 
България” АД договор със съответната финансираща институция.  
 С писмото до Кооперация „Паралел 2000” е изпратено Допълнително споразумение, 
към договора за изкупуване, за привеждане на договорената преференциална цена за 
изкупуване на произведената електрическа енергия от МВЕЦ „Якоруда” в съответствие с 
изискванията на § 18, ал. 1 и ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за 
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изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ДВ, бр. 56 от 24.07.2015 г., в сила от 
24.07.2015 г.). 
 Във връзка с изпратеното допълнително споразумение, с писмо вх. № CE-DOC-
1254/24.08.2015 г., Кирил Паргов – председател на Кооперация „Паралел 2000” е уведомил  
„ЧЕЗ Електро България” АД, че видно от Анекс II от 03.07.2013 г. към подписания с ДФЗ 
договор № 01/311/00345/24.08.2011 г., кооперацията е получила финансова помощ при 
изграждането на ВЕЦ „Якоруда” по договор с ДФЗ /№ 01/311/00345/24.08.2011 г./ в размер на 
308 960,88 лв. В писмото се твърди, че реалният размер на инвестицията е 1 342 347,33 лв., 
което се доказва със счетоводна справка – извлечение от инвентарната книга и следователно 
процентът на безвъзмездното финансиране е 23,02 %.  
 В писмото си Кирил Паргов е изразил становище, че предвид на гореизложеното 
смята, че новата приложима преференциална цена за изкупуване на електрическа енергия 
следва да се определи въз основа на процентното безвъзмездно финансиране в размер от 
23,02 %. 
 Към писмото е приложен Анекс II от 03.07.2013 г. към подписания между ДФЗ и 
Кооперация „Паралел 2000” договор № 01/311/00345/24.08.2011 г., с който страните са 
изменили текстове от договора, по отношение на: 

- променен е размера на безвъзмездната финансова помощ, която Фондът 
предоставя на Ползвателя от 41 % на 80 %; 

- променен е размерът на първоначално одобрената безвъзмездна финансова помощ 
от 391 166,00 лева на 308 960,88 лв.; 

- заменено е приложение № 1 към договора с приложение № 1 към Анекса. 
 Видно от приложение № 1 към договора  - Таблица за одобрените разходи по проекта, 
одобрените за финансиране разходи по проекта са 949 774,00 лв., като размерът на 
одобрената субсидия е 391 166,00 лв. или 41 %. 
 Съгласно приложение № 1 към анекса - Таблица за одобрените разходи по проекта, 
одобрените за финансиране разходи по проекта са 386 201,10 лв., като размерът на 
одобрената субсидия е 308 960,88 лв. или 80 %. 
 След полученото писмо от Кирил Паргов – председател на Кооперация „Паралел 
2000”, с писмо изх. № CE-DOC-1254-2/30.09.2015 г. „ЧЕЗ Електро България” АД е 
информирало Кооперация „Паралел 2000”, че към момента не са налице основания за 
преразглеждане на възприетия подход за определяне на новата преференциална цена, а 
именно въз основа на приложима преференциална цена за изкупуване на произведената 
електрическа енергия определена в решение № Ц - 14 от 01.07.2014г. на ДКЕВР и въз основа 
на процентното безвъзмездно финансиране, съгласно представения в „ЧЕЗ Електро България” 
АД договор със съответната финансираща институция.  
 Видно от представената от „ЧЕЗ Електро България” АД Справка с изх. № СD-DOC-
1554-1/05.11.15 г., новата преференциална цена от 01.08.2015г., по която „ЧЕЗ Електро 
България” АД ще изкупува електрическа енергия произведена от „МВЕЦ „Якоруда” е в 
размер на 119,35 лв./МВтч. 
 При извършената проверка се установи, че преференциална цена за изкупуване на 
електрическа енергия е съгласно определената цена в размер на 119,35 лв./МВтч. по т. 4 от 
решение № Ц - 14/01.07.2014 г. на ДКЕВР за Високонапорни деривационни ВЕЦ, 
подязовирни ВЕЦ и деривационни ВЕЦ с годишен изравнител с нетен пад над 100 метра и с 
инсталирана мощност над 200 кВт до 10 000 кВт., с процент на безвъзмездното финансиране 
над 40% до 50%. 

Видно от Анекс II от 03.07.2013 г. към подписания между ДФЗ и Кооперация „Паралел 
2000” договор № 01/311/00345/24.08.2011 г., представен от Кооперация „Паралел 2000”, 
полученото безвъзмездно финансиране е 80 %. Съгласно решение № Ц - 14/01.07.2014 г. на 
ДКЕВР преференциална цена за изкупуване на електрическа енергия за Високонапорни 
деривационни ВЕЦ, подязовирни ВЕЦ и деривационни ВЕЦ с годишен изравнител с нетен 
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пад над 100 метра и с инсталирана мощност над 200 кВт до 10 000 кВт., с процент на 
безвъзмездното финансиране над 70% до 80%, където попада МВЕЦ „Якоруда” е в размер на 
97,35 лв., а не посочената в допълнителното споразумение цена в 119,35 лв./МВтч.  

След посочената по-горе кореспонденция в „ЧЕЗ Електро България” ЕАД е постъпило 
писмо от Кооперация „Паралел 2000” с изх. № 9/23.10.2015 г., с което кооперацията е 
уведомила КЕВР /писмото е с копие до УС на „ЧЕЗ Електро България” АД/, че е 
производител на електрическа енергия от ВЕЦ „Якоруда”, като е получила финансиране за 
изграждането на енергийния обект в размер на 308 960,88 лв., видно от Анекс II/03.07.2013 г. 
към договор с ДФЗ /01/311/00345/24.08.2011 г./. 

В писмото е посочено, че реалната стойност на обекта е 1 342 347,33 лв., който се 
доказва от счетоводна справка – извлечение от инвентарната книга, и следователно 
процентното съотношение на гранта към стойността на обекта е 23,02 %. 

С писмото е изискано становище от КЕВР, кое е приложимото ценово решение и коя е 
конкретната приложима цена за ВЕЦ „Якоруда” във връзка с прилагането на § 18 от ЗИД на 
ЗЕ и възникналия спор относно предложеното от „ЧЕЗ Електро България” АД Допълнително 
споразумение към договор за изкупуване на електрическа енергия и отказа цената да бъде 
актуализирана, съгласно предложението на Кооперация „Паралел 2000” /посочено по-горе/.  

До момента на приключване на проверката в „ЧЕЗ Електро България” АД не е 
представено писмо от Кооперация „Паралел 2000” за полученото становище от КЕВР. 
 При проверката на договорените преференциални цени и изплатената електрическа 
енергия от „ЧЕЗ Електро България” АД по сключения договор с Кооперация „Паралел 2000” 
се установи, че: 
 - за периода от 30.06.2013 г. до 31.07.2015 г. е произведена и фактурирана 
електрическа енергия в общ размер на 4 202 156,00 кВтч., като са начислени и изплатени 
средства в общ размер на 629 821,88 лева, без ДДС по определена в договора преференциална 
цена в размер на 156.01 лв./МВтч.   
 Съгласно чл.31, ал.5, т.2 от ЗЕВИ, количеството надвишаващо утвърдените работни 
часове на електроцентралата е фактурирано по определените от ДКЕВР цени съгласно 
Решение Ц-12/30.06.2014 г. – 114,10 лв./МВтч. и Ц-16/01.10.2014 г. - 125,32 лв./МВтч. по 
която обществения доставчик продава електрическа енергия и са по-ниски от 
преференциалната цена. Предвид на това, средната цена на произведената и закупена 
ел.енергия е в размер на 149,88 лв./мВтч.  
 - за периода от 01.08.2015 г. до 30.09.2015 г. е произведена и фактурирана 
електрическа енергия в общ размер на 154 908,00 кВтч., като са начислени и изплатени 
средства в общ размер на 2 999,03 лева, без ДДС, от които по фактура № 245/31.08.2015 г. - 
7 639 кВтч на обща стойност 911,71 лв. по определената преференциална цена в размер 
119,35 лв./МВтч. и по фактура № 247 /15.09.2015 г. - 147 269 лв./МВтч. на стойност 2 087,32 
лв. при цена цена 14,17 лв./МВтч. прозевдена ел. енергия над нетното спецфично 
производство. Съгласно чл. 31, ал. 5, т. 2 от ЗЕВИ /ред. ДВ, бр. 56, от 24.07.2015 г./, 
количеството надвишаващо нетното специфично производство на електрическа енергия 
произведено от енергийния обект е фактурирано по цена за излишък на балансиращия пазар, 
която е значително по ниска от преференциалната цена.  
 Произведената ел. енергия за м. 08.2015 г. в размер на 7 639 кВтч, за заплащането на 
която е издадена фактура № 245/31.08.2015 г. на обща стойност 911,71 лв. е по определената 
от „ЧЕЗ Електро България” АД цена в размер 119,35 лв./МВтч., а не по следващата се 
преференциална цена в размер на размер 97,35 лв./МВтч.  
 Предвид на установеното на дружеството са начислени и изплатени от „ЧЕЗ 
Електро България” АД, респективно от „НЕК” ЕАД в повече средства в размер на 
194,34 лв. без ДДС.  
 

2.1.1.55. Договор № 115/20.07.2010 г. с „Екохидроелектро” ЕООД  
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На 25.10.2010 г. между ДФ „Земеделие” /Фондът/ и „Екохидроелектро” ЕООД 
/Ползвател/ е сключен договор № 11/312/00265/25.10.2010 г. за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ, представляваща 70 % от одобрените и реално извършени от Ползвателя, 
разходи, свързани с осъществяването на проекта.  
 Съгласно договора първоначално одобрената безвъзмездна финансова помощ е в 
размер на 362 929,00 лв.  
 В досието на обекта не е приложена Декларация от дружеството за получено 
финансиране на енергийния обект.   
 За енергийния обект е издадено от ДНСК Разрешение за ползване № ДК-07-СЗР-
10/20.07.2010 г. на строеж: „МВЕЦ „Зла река” находящ се в землището на кв. Зла река, гр. 
Априлци, обл. Ловеч. 
 На 20.07.2010 г. между „ЧЕЗ Електро България” АД и „Екохидроелектро” ЕООД е 
подписан договор за изкупуване на електрическа енергия № 115/20.07.2010 г. от ВЕЦ „Зла 
река”. Определената цена по договора е преференциална цена в съответствие с действащото 
законодателство. Срокът на договора е до 31.12.2010 г. 
 На 01.12.2010 г. между „ЧЕЗ Електро България” АД и „Екохидроелектро” ЕООД е 
подписан договор за изкупуване на електрическа енергия № 115/01.12.2010 г. от ВЕЦ „Зла 
река”. Определената цена по договора е преференциална цена в съответствие с действащото 
законодателство. Срокът на договора е до 20.07.2025 г. 
 На 01.01.2012 г. между „ЧЕЗ Електро България” АД и „Екохидроелектро” ЕООД е 
подписано Допълнително споразумение към договор за изкупуване на електрическа енергия 
№ 115/01.12.2010 г. от ВЕЦ „Зла река” с инсталирана мощност 320 кW. Определената 
преференциална цена в Допълнително споразумение към договора е в размер на 178,68 лева 
за МВтч. без ДДС. 
 Считано от 01.04.2010 г. с решение № Ц-018 от 31.03.2010 г. година Държавната 
комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) е определила преференциална цена за 
продажба на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници. За 
водноелектрически централи с инсталирана мощност под 10 МВт, където попада ВЕЦ „Зла 
река”, определената с решението цена е 110.79 лв./МВтч.  
 Считано от 01.04.2011 г. с решение № Ц-010 от 30.03.2011 г. година Държавната 
комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) е определила преференциална цена за 
продажба на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници. За средно напорни 
деривационни ВЕЦ, подязовирни и деривационни ВЕЦ с годишен изравнител с нетен пад от 
30 до 100 метра и инсталирана мощност от 200 кВт до 10 000 кВт., където попада ВЕЦ „Зла 
река”, определената с решението цена е 178.68 лв./МВтч  
 При проверката на договорените преференциални цени и изплатената електрическа 
енергия по сключения договор се установи, че за периода от сключване на договора до 
31.07.2015 г. „ЧЕЗ Електро България” АД е изкупувало електрическата енергия, както следва: 
 - за периода от 30.08.2010 г. до 31.03.2011 г. по преференциалната цена определена с 
решение № Ц-018 от 31.03.2010 г. на ДКЕВР/КЕВР в размер на 110.79 лв./МВтч, действала 
към датата на подписания договор за изкупуване на електрическа енергия № 115/01.12.2010 г. 
от ВЕЦ „Зла река”; 
 - за периода от 01.04.2011 г. до 31.07.2015 г. по преференциалната цена определена с 
решение № Ц-010 от 30.03.2011 г. на ДКЕВР/КЕВР в размер на 178.68 лв./МВтч. 
 Договор № 11/312/00265/25.10.2010 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ между ДФ „Земеделие” /Фондът/ и „Екохидроелектро” ЕООД е от 25.10.2010 г., т.е. 
преди влизането в сила на Закона за енергията от възобновяеми източници и разпоредбите на 
чл. 31, ал. 7, т. 2 и ал. 8 съгласно §11 от ДР от същия закон са неприложими.  
 Договорената цена в размер на 110.79 лв./МВтч до 31.03.2010 г. е определена с 
решение № Ц-018 от 31.03.2010 г. към датата на подписания договор за изкупуване на 
електрическа енергия № 115/01.12.2010 г. от ВЕЦ „Зла река”. Договорената цена в размер на 
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178.68 лв./МВтч. от 01.04.2010 г. до 31.07.2015 г. е определена с решение № Ц-010 от 
30.03.2011 г. на ДКЕВР/КЕВР. 
 При проверката не се установи наличие на писмо от „ЧЕЗ Електро България” АД с 
което да е уведомено „Екохидроелектро” ЕООД, че съгласно последните изменения в ЗЕ 
публикувани ДВ бр. 56 от 24.07.2015 г. новата приложима преференциална цена за 
изкупуване на произведената електрическа енергия е определена в решение № Ц - 14 от 
01.07.2014г. на ДКЕВР.  
 Видно от представената от „ЧЕЗ Електро България” АД Справка с изх. № СD-DOC-
1554-1/05.11.15 г., новата преференциална цена от 01.08.2015 г., по която „ЧЕЗ Електро 
България” АД ще изкупува електрическа енергия произведена от ВЕЦ „Зла река” е в размер 
на 109,00 лв./МВтч. Дружеството е получило безвъзмездна финансова помощ, 
представляваща 70 % от одобрените и реално извършени разходи за изграждане на МВЕЦ 
„Зла река”. 
 При извършената проверка се установи, че преференциална цена за изкупуване на 
електрическа енергия посочена е съгласно определената цена в размер на 109,00 лв./МВтч. по 
т. 3 от решение № Ц - 14/01.07.2014 г. на ДКЕВР за Средно напорни деривационни ВЕЦ, 
подязовирни ВЕЦ и деривационни ВЕЦ с годишен изравнител с нетен пад от 30 до 100 метра 
и с инсталирана мощност над 200 кВт до 10 000 кВт, с процент на безвъзмездно финансиране 
над 60% до 70%,  където попада ВЕЦ „Зла река”.  
 Видно от гореизложеното „ЧЕЗ Електро България” АД е коригирало цената по 
договора в съответствие с разпоредбата на § 18, ал. 1 и ал. 2 от Преходните и заключителни 
разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ДВ, бр. 56 от 
24.07.2015 г., в сила от 24.07.2015 г.).  
 При проверката на договорените преференциални цени и изплатената електрическа 
енергия от „ЧЕЗ Електро България” АД по сключения договор с „Екохидроелектро” ЕООД се 
установи, че от ВЕЦ „Зла река”: 
 - за периода от 31.08.2010 г. до 31.07.2015 г. е произведена и фактурирана 
електрическа енергия в общ размер на 4 064 501,00 кВтч., като са начислени и изплатени 
средства в общ размер на 702 676,62 лева, без ДДС при средна цена 172,88 лв./МВтч., 
предвид, че за периода от 30.08.2010 г. до 31.03.2011 г. преференциалната цена е 110.79 
лв./МВтч, а за периода от 01.04.2011 г. до 31.07.2015 г. преференциалната цена е 178.68 
лв./МВтч. 
 - за периода от 01.08.2015 г. до 30.09.2015 г. е произведена и фактурирана 
електрическа енергия в общ размер на 460,00 кВтч., като са начислени и изплатени средства в 
общ размер на 50,14 лева, без ДДС по определена в договора преференциална цена в размер 
на 109,00 лв./МВтч. 

 
2.1.1.56. Договор № 377/14.01.2013 г. с „Геоенергопроект” АД 

 В досието на обекта е приложена Молба заявление /вх. № APGx/24.09.2010 г./ от 
„Геоенергопроект” АД за Кредитна Линия на ЕБВР за Енергийна Ефективност Възобновяеми 
Енергийни Източници за България /КЛЕЕВЕИ/. В молбата е записано, че безвъзмездната 
помощ се изчислява като процент от действително усвоения размер на кредита – 20 % за 
проекти за възобновяеми енергийни източници. В молбата е записано, че кредитната линия е 
за изграждане на МВЕЦ „Етрополе”.  
 В досието на обекта е приложена Декларация от 14.01.2013 г., подписана от Михаил 
Тодоров Тодоров – изпълнителен директор на „Геоенергопроект” АД, в която същият е 
декларирал: 
 - в т. 1, че при изграждането на МВЕЦ „Етрополе” са използвани средства по програма 
КЛЕЕВЕИ на ЕБВР по заявление № APGx/24.09.2010 г.; 
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 - в т. 2, е посочено, че считано от 14.01.2013 г. преференциалната цена за продажба на 
произведената електрическа енергия от централата, в съответствие с ценовото решение на 
ДКЕВР е в размер на 162,69 лв./МВтч.  
 В досието на обекта е приложена и  Декларация от 14.01.2013 г., подписана от Михаил 
Тодоров Тодоров – изпълнителен директор на „Геоенергопроект” АД, в която същият е 
декларирал: 
 - в т. 1, че съгласно Решение № Ц – 18/28.06.2012 г. на ДКЕВР, притежаваната от 
дружеството електрическа централа е: Средно напорна ВЕЦ с нетен пад от 30 метра до 100 
метра и инсталирана мощност над 200 кW до 10 000 кW и същата попада в ценовата група по 
т. 3 от Решението.  
 За енергийния обект е издадено от ДНСК: 
 - Разрешение за ползване № СТ-05-1901/11.12.2012 г. на строеж: Кабелна линия СрН 
20 кV от съществуваща кабелна линия между ТП „Затвора” и ВЕ „Равна” до КЗРУ и от КЗУР 
до ЗРУ на Трафопост на МВЕЦ „Етрополе” и Трафопост 20/60 кV, 2 х 400 кV и 1 х 25 кV”;
 - Разрешение за ползване № СТ-05-2123/28.12.2012 г. на строеж: „Напорен 
тръбопровод, водохващане на р. Малък Искър”, Сградоцентрала за МВЕЦ „Етрополе” с 
мощност 600 kW”, с местонахождение, м. „Пупчалиите”, землището на гр. Етрополе, община 
Етрополе, област Софийска.  
 На 14.01.2013 г. между „ЧЕЗ Електро България” АД и „Геоенергопроект” АД е 
сключен договор № 377/14.01.2013 г. за изкупуване на електрическа енергия произведена от 
МВЕЦ „Етрополе” с инсталирана мощност 0,600 МW. Определената преференциална цена по 
договора е в размер на 162,69 лв./ МВтч. Срокът на договора е до 28.12.2027 г. 
 Считано от 01.07.2012 г. с решение № Ц-18 от 28.06.2012 година Държавната комисия 
за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) е определила преференциална цена за продажба на 
електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници. За среднонапорни 
деривационни ВЕЦ, подязовирни и деривационни ВЕЦ с годишен изравнител с нетен пад от 
30 до 100 метра и инсталирана мощност над 200 кВт до 10 000 кВт, където попада МВЕЦ 
„Етрополе”,  определената с решението цена е 162.69 лв./МВтч.  
 При проверката на договорените преференциални цени и изплатената електрическа 
енергия по сключения договор се установи, че за периода от сключване на договора до 
31.07.2015 г. „ЧЕЗ Електро България” АД е изкупувало електрическата енергия по 
преференциалната цена определена с решение на ДКЕВР/КЕВР действала към датата на 
разрешение за ползване № СТ-05-2123/28.12.2012 г. на строеж МВЕЦ „Етрополе”. 
 Молба заявление вх. № APGx/24.09.2010 г. от „Геоенергопроект” АД за финансиране 
чрез Кредитна Линия на ЕБВР за Енергийна Ефективност Възобновяеми Енергийни 
Източници за България /КЛЕЕВЕИ/ е от 24.09.2010 г., т.е. преди влизането в сила на Закона за 
енергията от възобновяеми източници и разпоредбите на чл. 31, ал. 7, т. 2 и ал. 8 съгласно §11 
от ДР от същия закон са неприложими.  
 Договорената цена в размер на 162.69 лв./МВтч. е съгласно определената от ДКЕВР 
преференциална цена, действаща към датата на разрешението за ползване на обекта. 
 С Уведомително писмо изх. № Г-005/31.07.2015 г. „Геоенергопроект” АД е уведомило 
„ЧЕЗ Електро България” АД, че във връзка с приетия Закон за изменение и допълнение на 
Закона за енергетиката, обн. в ДВ бр. 56/24.07.2015 г., поради някои неясноти в закона и 
трудности при тълкуването им, мажоритарния собственик на дружеството е изпратил писма 
до Министерство на енергетиката и до Комисията за енергийно и водно регулиране с молба за 
становище и разясняване действието на новите норми. 
 В писмото е записано, че след получаване на тяхното становище от дружеството ще 
предприемат всички необходими действия съгласно изискванията на закона. 
 Видно от писмо изх. № ЮЕ-002/24.07.2015 г. „Геоенергопроект” АД е поискало от 
Министерство на енергетиката да бъде дадено становище: 
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 - счита ли се за „национална или европейска схема за подпомагане”, по смисъла на § 1, 
т. 21 от Допълнителните разпоредби на ЗЕВИ, програмите и кредитните линии за енергийна 
ефективност и възобновяеми енергийни източници към Международния фонд за подпомагане 
извеждането от експлоатация на АЕЦ Козлодуй, администрирани от Европейската банка за 
възстановяване и развитие; 
 - имайки предвид § 18 от Закона за изменение и допълнение на закона за енергетиката 
и неотменения § 11 от ПЗР на ЗЕВИ, кои цени ще се прилагат за производители подали 
заявления за подпомагане и подписали договори за финансиране по описаните по-горе 
програми преди влизане в сила на ЗЕВИ – по преференциалната цена или по цената, съгласно 
чл. 31, ал. 8.  
 Предвид на горното след влизане в сила на Закон за изменение и допълнение на Закона 
за енергетиката, обн. в ДВ бр. 56/24.07.2015 г. цената по която дружеството продава 
електрическа енергия на „ЧЕЗ Електро България” АД не е променяна в съответствие с 
изискванията на § 18 от Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката.  
 При проверката на договорените преференциални цени и изплатената електрическа 
енергия от „ЧЕЗ Електро България” АД по сключения договор с „Геоенергопроект” АД се 
установи, че от МВЕЦ „Етрополе”: 
 - за периода от 31.01.2013 до 31.07.2015 г. е произведена и фактурирана електрическа 
енергия в общ размер на 5 145 302,00 кВтч., като са начислени и изплатени средства в общ 
размер на 837 089,21 лева, без ДДС по определена в договора преференциална цена в размер 
на 162.69 лв./МВтч. 
 Цената по която дружеството продава електрическа енергия не е променяна за 
периода от 01.08.2015 г. до 30.09.2015 г. Произведената и фактурирана електрическа 
енергия от дружеството е в размер на 127 206,00 кВтч., като са начислени и изплатени 
средства на обща стойност 20 695,06 лева, без ДДС по първоначално определена в 
договора преференциална цена в размер на 162.69 лв./МВтч. 
 
 2.1.1.57. Договор № 53/07.02.2013 г. с „Хидроекоенерго – Тас” ООД 
 В досието на обекта е приложена Молба заявление /вх. № AFEX 17/03.06.2009 г./ от 
„Хидроекоенерго – Тас” ООД за Кредитна Линия на ЕБВР за Енергийна Ефективност 
Възобновяеми Енергийни Източници за България /КЛЕЕВЕИ/. В молбата е записано, че 
„Хидроекоенерго – Тас” ООД е изградила една МВЕЦ, като финансирането е за изграждане 
на втора МВЕЦ – „Влахи”. Записано е че безвъзмездната помощ се изчислява като процент от 
действително усвоения размер на кредита – 20 % за проекти за възобновяеми енергийни 
източници.  
 В досието на обекта е приложена Декларация от 07.02.2013 г., подписана от Тодор 
Вълчев Стайков – управител на „Хидроекоенерго – Тас” ООД, в която същият е декларирал: 
 - в т. 1, че при изграждането на МВЕЦ „ТАС-2-Влахи” ще бъдат използвани средства 
по програма КЛЕЕВЕИ на ЕБВР по заявление № AFEX 17/03.06.2009 г.; 
 - в т. 2, е посочено, че считано от 07.02.2013 г. преференциалната цена за продажба на 
произведената електрическа енергия от централата, в съответствие с ценовото решение на 
ДКЕВР е в размер на 156,01 лв./МВтч.  
 В досието на обекта е приложена и  Декларация от 07.02.2013 г., подписана от  
подписана от Тодор Вълчев Стайков – управител на „Хидроекоенерго – Тас” ООД, в която 
същият е декларирал: 
 - в т. 1, че съгласно Решение № Ц – 18/28.06.2012 г. на ДКЕВР, притежаваната от 
дружеството електрическа централа е: Високонапорна деривационна ВЕЦ с нетен пад над 100 
метра и инсталирана мощност над 200 кW до 10 000 кW и същата попада в ценовата група по 
т. 4 от Решението.  
 За енергийния обект е издадено от ДНСК: 
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 - Разрешение за ползване № СТ-05-1723/21.11.2012 г. на строеж: Присъединителен 
електропровод 20 кV, за МВЕЦ „Влахи” с обща дължина на трасето на ВЕЛ 20 кV-0,9 км и 
дължина на трасето на кабелна линия от „Възлова станция 20 KV „ТАС” до ЖР стълб № 2 – 
45 м.”; 
 - Разрешение за ползване № СТ-05-150/24.03.2013 г. на строеж МВЕЦ „Влахи”, с един 
хидроагрегат 3 MW; Водохващане към МВЕЦ „Влахи” и Напорен тръбопровод към МВЕЦ 
„Влахи” с местонахождение, землището на с. Влахи, община Кресна, област Благоевград.
 На 01.12.2010 г. между „ЧЕЗ Електро България” АД и „Хидроекоенерго – Тас” ООД е 
сключен договор № 53/01.12.2010 г. за изкупуване на електрическа енергия произведена от 
ВЕЦ „ТАС”. 
 На 07.02.2013 г. между „ЧЕЗ Електро България” АД и „Хидроекоенерго – Тас” ООД е 
подписано допълнително споразумение към договор № 53/01.12.2010 г. за изкупуване на 
електрическа енергия произведена от ВЕЦ „Тас 2 - Влахи” с инсталирана мощност 3,000 МW. 
Определената преференциална цена по допълнителното споразумение към договора е в 
размер на 156,01 лв./ МВтч. Срокът на договора е до 31.03.2024 г. 
 Считано от 01.07.2012 г. с решение № Ц-18 от 28.06.2012 година Държавната комисия 
за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) е определила преференциална цена за продажба на 
електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници. За високонапорни 
деривационни, подязовирни и деривационни ВЕЦ с годишен изравнител с нетен пад над 100 
метра и инсталирана мощност над 200 кВт до 10 000 кВт, където попада ВЕЦ „Тас 2 - Влахи”,  
определената с решението цена е 156.01 лв./МВтч.  
 При проверката на договорените преференциални цени и изплатената електрическа 
енергия по сключения договор се установи, че за периода от сключване на договора до 
31.07.2015 г. „ЧЕЗ Електро България” АД е изкупувало електрическата енергия по 
преференциалната цена определена с решение на ДКЕВР/КЕВР действала към датата на 
Разрешение за ползване № СТ-05-150/24.03.2013 г. на строеж МВЕЦ „Влахи”. 
 Молба заявление /вх. № AFEX 17/03.06.2009 г./ от „Хидроекоенерго – Тас” ООД за 
финансиране чрез Кредитна Линия на ЕБВР за Енергийна Ефективност Възобновяеми 
Енергийни Източници за България /КЛЕЕВЕИ/ е от 03.06.2009 г., т.е. преди влизането в сила 
на Закона за енергията от възобновяеми източници и разпоредбите на чл. 31, ал. 7, т. 2 и ал. 8 
съгласно §11 от ДР от същия закон са неприложими.  
 Договорената цена в размер на 156,01 лв./МВтч. е съгласно определената от ДКЕВР 
преференциална цена, действаща към датата на разрешението за ползване на обекта.  
 С писмо изх. № CE-DOC-1250/24.08.2015 г. „ЧЕЗ Електро България” АД е уведомило 
„Хидроекоенерго – Тас” ООД, че съгласно последните изменения в ЗЕ публикувани ДВ бр. 56 
от 24.07.2015 г. новата приложима преференциална цена за изкупуване на произведената 
електрическа енергия е определена в решение № Ц - 14 от 01.07.2014г. на ДКЕВР.  
 С писмото до „Хидроекоенерго – Тас” ООД е изпратено Допълнително споразумение, 
към договора за изкупуване за привеждане на договорената преференциална цена за 
изкупуване на произведената електрическа енергия от ВЕЦ „Тас 2 - Влахи” в съответствие с 
изискванията на § 18, ал. 1 и ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за 
изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ДВ, бр. 56 от 24.07.2015 г., в сила от 
24.07.2015 г.). 
 Видно от представената от „ЧЕЗ Електро България” АД Справка с изх. № СD-DOC-
1554-1/05.11.15 г., новата преференциална цена от 01.08.2015г., по която „ЧЕЗ Електро 
България” АД ще изкупува електрическа енергия произведена от ВЕЦ „Тас 2 - Влахи” в 
размер на 141,36 лв./МВтч. Дружеството е получило безвъзмездна финансова помощ, 
представляваща 20 % от одобрените и реално извършени разходи за изграждане на МВЕЦ 
„ТАС-2-Влахи”. 
 При извършената проверка се установи, че преференциална цена за изкупуване на 
електрическа енергия е съгласно определената цена в размер на 141,36 лв./МВтч. по т. 4 от 
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решение № Ц - 14/01.07.2014 г. на ДКЕВР за Високонапорни деривационни ВЕЦ, 
подязовирни ВЕЦ и деривационни ВЕЦ с годишен изравнител с нетен пад над 100 метра и с 
инсталирана мощност над 200 кВт до 10 000 кВт, с процент на безвъзмездно финансиране над 
10 % до 20 %,  където попада ВЕЦ „Тас 2 - Влахи”.  
 Видно от гореизложеното „ЧЕЗ Електро България” АД е коригирало цената по 
договора в съответствие с разпоредбата на § 18, ал. 1 и ал. 2 от Преходните и заключителни 
разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ДВ, бр. 56 от 
24.07.2015 г., в сила от 24.07.2015 г.).  
 При проверката на договорените преференциални цени и изплатената електрическа 
енергия от „ЧЕЗ Електро България” АД по сключения договор с „Хидроекоенерго – Тас” 
ООД се установи, че от ВЕЦ „Тас 2 - Влахи”: 
 - за периода от 28.02.2013 г. до 31.07.2015 г. е произведена и фактурирана 
електрическа енергия в общ размер на 32 998 761,00 кВтч., като са начислени и изплатени 
средства в общ размер на 5 041 153,00 лева, без ДДС по определена в договора 
преференциална цена в размер на 156.01 лв./МВтч.   
 Съгласно чл.31, ал.5, т.2 от ЗЕВИ, количеството надвишаващо утвърдените работни 
часове на електроцентралата е фактурирано по определената от ДКЕВР цена съгласно 
Решение № Ц-16/01.10.2014 г. - 125,32 лв./МВтч. по която обществения доставчик продава 
електрическа енергия и е по-ниска от преференциалната цена. Предвид на това, средната цена 
на произведената и закупена ел.енергия е в размер на 152,77 лв./мВтч.  
 - за периода от 01.08.2015 г. до 30.09.2015 г. е произведена и фактурирана от 
електрическа енергия в общ размер на 788 410,00 кВтч., като са начислени и изплатени 
средства в общ размер на 111 449,60 лева, без ДДС по определена в договора преференциална 
цена в размер на 141,36 лв./МВтч.   
 

2.1.1.58.  Договор № 235/18.06.2012 г. с „Инвестелектрик” ООД 
 На 25.10.2010 г. между ДФ „Земеделие” /Фондът/ и „Инвестелектрик” ООД 
/Ползвател/ е сключен договор № 12/312/00133/25.10.2010 г. за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” от 
програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., представляваща 59 % от 
одобрените и реално извършени от Ползвателя, разходи, свързани с осъществяването на 
проекта.  
 Съгласно договора първоначално одобрената безвъзмездна финансова помощ е в 
размер на 391 166,00 лв. 
 В досието на обекта е приложена Декларация от 18.06.2012 г., подписана от Николай 
Атанасов – управител на „Инвестелектрик” ООД, в която същият е декларирал: 
 - в т. 1, че при изграждането на МВЕЦ „Крива река” са използвани средства по мярка 
312 от ДФ“Земеделие“ по договор № 12/312/00133/25.10.2010 г.; 
 - в т. 2, е посочено, че считано от 18.06.2012 г. преференциалната цена за продажба на 
произведената електрическа енергия от централата, в съответствие с ценовото решение на 
ДКЕВР е в размер на 179,04 лв./МВтч.  
 В досието на обекта е приложена и  Декларация от 18.06.2012 г., подписана от  
Николай Атанасов – управител на „Инвестелектрик” ООД, в която същият е декларирал: 
 - в т. 1, че съгласно Решение № Ц – 18/20.06.2011 г. на ДКЕВР, притежаваната от 
дружеството електрическа централа е: Високо напорна ВЕЦ с нетен пад над 100 метра и 
инсталирана мощност над 100 кW и същата попада в ценовата група по т. 4 от Решението.  
 За енергийния обект е издадено от ДНСК Разрешение за ползване № ДК-07-М-
08/15.06.2012 г. на строеж МВЕЦ „Крива река” с подобекти: Сграда на МВЕЦ с технологично 
оборудване”, „Водохващане”, „Напорен водопровод, Външно електрозахранване 20 кV, 
разпределителна уредба 20 кV и трафопост, вътрешна електроинсталация ниско напрежение” 
с местонахождение, землището на с. Дълги дел, община Георги Дамяново.   
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 На 18.06.2012 г. между „ЧЕЗ Електро България” АД и „Инвестелектрик” ООД е 
сключен договор № 235/18.06.2012 г. за изкупуване на електрическа енергия произведена от 
ВЕЦ „Крива река” с инсталирана мощност 0,730 МW. Определената преференциална цена по 
договора е в размер на 179,04 лв./ МВтч. Срокът на договора е до 15.06.2027 г. 
 Считано от 01.07.2011 г. с решение № Ц-18 от 20.06.2011 година Държавната комисия 
за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) е определила преференциална цена за продажба на 
електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници. За високонапорни 
деривационни ВЕЦ, подязовирни ВЕЦ и деривационни ВЕЦ с годишен изравнител с нетен 
пад над 100 метра и инсталирана мощност над 200 кВт до 10 000 кВт, където попада МВЕЦ 
„Крива река” ,  определената с решението цена е 179.04 лв./МВтч.  
 При проверката на договорените преференциални цени и изплатената електрическа 
енергия по сключения договор се установи, че за периода от сключване на договора до 
31.07.2015 г. „ЧЕЗ Електро България” АД е изкупувало електрическата енергия по 
преференциалната цена определена с решение на ДКЕВР/КЕВР действала към датата на 
Разрешение за ползване № ДК-07-М-08/15.06.2012 г. на строеж МВЕЦ „Крива река”. 
 Договор № 12/312/00133/25.10.2010 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ на „Инвестелектрик” ООД по мярка помощ по мярка 312 „Подкрепа за създаване и 
развитие на микропредприятия” е сключен на 25.10.2010 г., т.е. преди влизането в сила на 
Закона за енергията от възобновяеми източници и разпоредбите на чл. 31, ал. 7, т. 2 и ал. 8 
съгласно §11 от ДР от същия закон са неприложими.  
 Договорената цена в размер на 179.04 лв./МВтч. е съгласно определената от ДКЕВР 
преференциална цена, действаща към датата на разрешението за ползване на обекта.   
 С писмо изх. № CE-DOC-1255/24.08.2015 г. „ЧЕЗ Електро България” АД е уведомило 
„Инвестелектрик” ООД, че съгласно последните изменения в ЗЕ публикувани ДВ бр. 56 от 
24.07.2015 г. новата приложима преференциална цена за изкупуване на произведената 
електрическа енергия е определена в решение № Ц - 14 от 01.07.2014г. на ДКЕВР. 
 С писмото до „Инвестелектрик” ООД е изпратено Допълнително споразумение, към 
договора за изкупуване за привеждане на договорената преференциална цена за изкупуване 
на произведената електрическа енергия от МВЕЦ „Крива река” в съответствие с изискванията 
на § 18, ал. 1 и ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и 
допълнение на Закона за енергетиката (ДВ, бр. 56 от 24.07.2015 г., в сила от 24.07.2015 г.). 
 Видно от представената от „ЧЕЗ Електро България” АД Справка с изх. № СD-DOC-
1554-1/05.11.15 г., новата преференциална цена от 01.08.2015г., по която „ЧЕЗ Електро 
България” АД ще изкупува електрическа енергия произведена от МВЕЦ „Крива река” е в 
размер на 112,02 лв./МВтч. Дружеството е получило безвъзмездна финансова помощ, 
представляваща 59 % от одобрените и реално извършени разходи за изграждане на ВЕЦ 
„Крива река”. 
 При извършената проверка се установи, че преференциална цена за изкупуване на 
електрическа енергия е съгласно определената цена в размер на 112,02 лв./МВтч. по т. 4 от 
решение № Ц - 14/01.07.2014 г. на ДКЕВР за Високонапорни деривационни ВЕЦ, 
подязовирни ВЕЦ и деривационни ВЕЦ с годишен изравнител с нетен пад над 100 метра и с 
инсталирана мощност над 200 кВт до 10 000 кВт, с процент на безвъзмездно финансиране над 
50 % до 60 %, където попада МВЕЦ „Крива река”.  
 Видно от гореизложеното „ЧЕЗ Електро България” АД е коригирало цената по 
договора в съответствие с разпоредбата на § 18, ал. 1 и ал. 2 от Преходните и заключителни 
разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ДВ, бр. 56 от 
24.07.2015 г., в сила от 24.07.2015 г.).  
 При проверката на договорените преференциални цени и изплатената електрическа 
енергия от „ЧЕЗ Електро България” АД по сключения договор с „Инвестелектрик” ООД се 
установи, че от МВЕЦ „Крива река”: 
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 - за периода от 30.06.2012 г. до 31.07.2015 г. е произведена и фактурирана 
електрическа енергия в общ размер на 5 578 463,00 кВтч., като са начислени и изплатени 
средства в общ размер на 995 850,81 лева, без ДДС по определена в договора преференциална 
цена в размер на 179.04 лв./МВтч.   
 Съгласно чл.31, ал.5, т.2 от ЗЕВИ, количеството надвишаващо утвърдените работни 
часове на електроцентралата е фактурирано по определената от ДКЕВР цена съгласно  
Решение № Ц-16/01.10.2014 г. - 125,32 лв./МВтч. по която обществения доставчик продава 
електрическа енергия и е по-ниска от преференциалната цена. Предвид на това, средната цена 
на произведената и закупена ел.енергия е в размер на 178,52 лв./мВтч.  
 - за периода от 01.08.2015 г. до 30.09.2015 г. от дружеството не е издавало фактури за 
произведената от него електрическа енергия. 

 
2.1.1.59. Договор № 488/16.03.2015 г. с „Биопро” ЕООД 

 От Разплащателна агенция към ДФ „Земеделие” на „Биопро” ЕООД е издадена 
Квитанция с идентификационен номер 10/311/00356/31.08.2010 г. за прием на Заявление за 
подпомагане по мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” от Програмата за 
развитие на селските райони за периода 2007г.-2013 г. 
 На 12.07.2011 г. между ДФ „Земеделие” /Фондът/ и „Биопро” ЕООД /Ползвател/ е 
сключен договор № 10/311/00356/12.07.2011 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ, представляваща 70 % от одобрените и реално извършени от Ползвателя, разходи, 
свързани с осъществяването на проекта.  
 Съгласно договора първоначално одобрената безвъзмездна финансова помощ е в 
размер на 391 166,00 лв.  
 В досието на обекта е приложена Декларация от 16.03.2015 г., подписана от Стефка 
Тодорова – управител на „Биопро” ЕООД, в която същата е декларирала: 
 - в т. 1, че при изграждането на ФтЕЦ „Биопро” – 93 кW ще бъдат използвани средства 
по мярка 311 от ДФЗ по заявление № 10/311/00356/31.08.2010 г.; 
 - в т. 2, е посочено, че считано от 16.03.2015 г. преференциалната цена за продажба на 
произведената електрическа енергия от централата, в съответствие с ценовото решение на 
ДКЕВР е в размер на 169,01 лв./МВтч.  
 За енергийния обект е издадено от ДНСК Разрешение за ползване № СТ-05-
1963/25.12.2014 г. на строеж: „Фотоволтаична електроцентрала с мощност 93 кW, върху 
покрива на нова масивна стоманобетонова сграда /навес/ и бетонен комплексен 
трансформаторен пост /БКТП/ 2/0,4 кV с трансформатор 1х160 и външно електрозахранване с 
кабели средно напрежение 20 кV от въздушен електропровод „Партизани” до БКТП и кабели 
ниска напрежение”. 
 На 16.03.2015 г. между „ЧЕЗ Електро България” АД и „Биопро” ЕООД е подписан 
договор № 488/16.03.2015 г. за изкупуване на електрическа енергия от ФтЕЦ „Биопро” с 
мощност 93 кW, със срок на договора до 29.12.2034 г.  и преференциална цена 169,12 лева за 
МВтч. 
 Считано от 01.07.2014 г. с решение № Ц-13 от 01.07.2014 година Държавната комисия 
за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) е определила преференциална цена за продажба на 
електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници. За ФЕЦ, с обща инсталирана 
мощност над 30 кВт до 200 кВт включително, изградени върху покривни и фасадни 
конструкции на сгради за производствени и складови дейности присъединени към 
електропреносната или електроразпределителната мрежа в урбанизирани територии, където 
попада ФтЕЦ „Биопро”,  определената с решението цена е 169.12  лв./МВтч.  
 Квитанция с идентификационен номер 10/311/00356/31.08.2010 г. за прием на 
Заявление за подпомагане по мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” от 
Програмата за развитие на селските райони за периода 2007г.-2013 г. е от 31.08.2010 г., т.е. 
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преди влизането в сила на Закона за енергията от възобновяеми източници и разпоредбите на 
чл. 31, ал. 7, т. 2 и ал. 8 съгласно §11 от ДР от същия закон са неприложими.  
 Договорената цена в размер на 169.12  лв./МВтч. е съгласно определената от ДКЕВР 
преференциална цена, действаща към датата на разрешението за ползване на обекта и  
разпоредбите на чл. 31, ал. 7, т. 2 и ал. 8 съгласно §11 от ДР от същия закон са неприложими.  
 От „ЧЕЗ Електро България” АД не е изпращано писмо до „Биопро” ЕООД, че съгласно 
последните изменения в ЗЕ публикувани ДВ бр. 56 от 24.07.2015 г. новата приложима 
преференциална цена за изкупуване на произведената електрическа енергия е определена в 
решение № Ц - 14 от 01.07.2014г. на ДКЕВР и въз основа на процентното безвъзмездно 
финансиране, съгласно представения в „ЧЕЗ Електро България” АД договор със съответната 
финансираща институция. 
 С уведомително писмо с вх. № 10141239/13.08.2015 г. в „ЧЕЗ Електро България” АД 
„Биопро” ЕООД е информирало крайния снабдител, че към 13.08.2015 г. срокът на договор № 
10/311/00365/12.07.2011 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ между ДФЗ – 
РА и дружеството не е удължен, както и не е преведено окончателно плащане към този 
договор. Предвид на горното с писмото е поискано да бъдат запазени параметрите на договор 
№ 488/16.03.2015 г. между „ЧЕЗ Електро България” АД и „Биопро” ЕООД за изкупуване на 
електрическа енергия от ФтЕЦ „Биопро”. 
 Към писмото е приложено Уведомително писмо от ДФЗ - РА за отказ да се сключи 
Анекс към договор № 10/311/00365/12.07.2011 г. за удължаване срока на договора с три 
месеца поради частично погиване на инвестицията. 
 Предвид на горното от „ЧЕЗ Електро България” АД не е изпратено Допълнително 
споразумение, към договора за изкупуване, за привеждане на договорената преференциална 
цена за изкупуване на произведената електрическа енергия ФтЕЦ „Биопро” в съответствие с 
изискванията на § 18, ал. 1 и ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за 
изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ДВ, бр. 56 от 24.07.2015 г., в сила от 
24.07.2015 г.). 
 С писмо изх. № 26-Д-25/04.11.2015 г. подписано от директора на АДФИ се изиска от 
изпълнителния директор на ДФЗ да бъде представена наличната в ДФЗ информация за 
конкретни бенефициенти, свързана с ползвана безвъзмездна финансова помощ за 
изграждането на енергийни обекти по мерки 311 и 312 от Програмата за развитие на селските 
райони. 
 С писмо подписано от зам. изпълнителния директор на ДФЗ с вх. № 26-Д-
25/19.11.2015 г. се представи в АДФИ изисканата по-горе информация, от която е видно: 
 В Разплащателна агенция към ДФ „Земеделие” е подадено от „Биопро” ЕООД е 
Заявление за подпомагане по мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” с  
идентификационен номер 10/311/00356/31.08.2010 г. На 12.07.2011 г. между ДФ „Земеделие” 
/Фондът/ и „Биопро” ЕООД /Ползвател/ е сключен договор № 10/311/00356/12.07.2011 г. за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, представляваща 70 % от одобрените и 
реално извършени от Ползвателя, разходи, свързани с осъществяването на проекта. Съгласно 
договора, одобрените разходи за финансиране са 560 686,00 лв. и първоначално одобрената 
безвъзмездна финансова помощ е в размер на 391 166,00 лв. или 70 %. 
 Към договора е подписан анекс, с който са намалени одобрените разходи за 
финансиране на 362 750,00 лева и е намалена одобрена субсидия на 290 200,00 лв., като 
процента на финансиране е 80 %. 
 Предвид, че след уведомително писмо вх. № 10141239/13.08.2015 г., с което „Биопро” 
ЕООД е информирало крайния снабдител, че към 13.08.2015 г. срокът на договор № 
10/311/00365/12.07.2011 г. не е удължен, дружеството не е декларирало, че е получило 
подпомагане от ДФЗ-РА, преференциална цена за изкупуване на произведената електрическа 
енергия от ФтЕЦ „Биопро” по договор № 488/16.03.2015 г. не е приведена в съответствие с 
изискванията на § 18, ал. 1 и ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за 
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изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ДВ, бр. 56 от 24.07.2015 г., в сила от 
24.07.2015 г.). 
 Съгласно измененията в ЗЕ публикувани ДВ бр. 56 от 24.07.2015 г. новата приложима 
преференциална цена за изкупуване на произведената електрическа енергия е определена в 
решение № Ц - 14 от 01.07.2014г. на ДКЕВР и за ФЕЦ с инсталирана мощност над 30 кВтp до 
200 кВтp, монтирани на покриви и фасади, с процент на безвъзмездното финансиране над 
70% до 80%, където попада ФтЕЦ „Биопро” е в размер 117,61 лв./МВтч. 
 При проверката на договорените преференциални цени и изплатената електрическа 
енергия от „ЧЕЗ Електро България” АД по сключения договор с „Биопро” ЕООД се установи, 
че: 
 - за периода от 31.03.2015 г. до 31.07.2015 г. е произведена и фактурирана 
електрическа енергия в общ размер на 58 501,00 кВтч., като са начислени и изплатени 
средства в общ размер на 9 893,68 лева, без ДДС по определена в договора преференциална 
цена в размер на 169,12 лв./МВтч.   
 - за периода от 01.08.2015 г. до 30.09.2015 г. е произведена и фактурирана 
електрическа енергия в общ размер на 25 594,25 кВтч., като са начислени и изплатени 
средства в общ размер 4 328,50 лева, без ДДС по цена в размер на 169,12 лв./МВтч, а не 
по следващата се цена в размер на размер 117,61 лв./МВтч.   
 Предвид на установеното на дружеството са начислени и изплатени от „ЧЕЗ 
Електро България” АД, респективно от „НЕК” ЕАД повече средства в размер на 
1 318,36 лв. без ДДС.  
 

2.1.1.60. Договор 150/02.11.2011 г. с ЕТ „Натурекс - Иванка Христова” 
 От Разплащателна агенция към ДФ „Земеделие” на ЕТ „Натурекс – Иванка Христова” 
е издадена Квитанция с идентификационен номер 14/311/00357/31.08.2010 г. за прием на 
Заявление за подпомагане по мярка 311 „Разнообразяване на неземеделски дейности” от 
Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 г.-2013 г. 
 На 08.08.2011 г. между ДФ „Земеделие” /Фондът/ и ЕТ „Натурекс – Иванка Христова” 
/Ползвател/ е сключен договор № 14/311/00357/08.08.2011 г. за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ, представляваща 76 % от одобрените и реално извършени от Ползвателя, 
разходи, свързани с осъществяването на проекта.  
 Съгласно договора първоначално одобрената безвъзмездна финансова помощ е в 
размер на 391 160,00 лв. 
 В досието на обекта не е приложена Декларация от дружеството за получено 
финансиране на енергийния обект.   
 На 30.05.2011 г. е подписан Констативен акт за установяване годността за приемане на 
строеж – Натурекс Соларен Парк – Кабелна линия 20 кV свързващ трафопост. 
 На 24.06.2011 г. е подписан Констативен акт за установяване годността за приемане на 
строеж – Натурекс Соларен Парк . 
 За енергийния обект е издадено от ДНСК: 
 - Разрешение за ползване № ДК-07-Пк-10/06.10.2011 г. на строеж: „Натурекс Соларен 
Парк” – гр. Брезник, общ. Брезник; 
 - Разрешение за ползване № ДК-07-Пк-11/06.10.2011 г. на строеж: „Натурекс Соларен 
Парк - Кабелна линия 20 кV” – гр. Брезник, общ. Брезник; 
 На 02.11.2011 г. между „ЧЕЗ Електро България” АД и ЕТ „Натурекс – Иванка 
Христова” е подписан договор за изкупуване на електрическа енергия № 150/02.11.2011 г. от 
ФтЕЦ „Натурекс” с мощност 0,065 MW. Определената цена по договора преференциална 
цена е в размер на 699,11 лв. без ДДС за МВтч. Срокът на договора е до 06.10.2031 г. 
 Считано от 01.04.2011 г. с Решение № Ц-10 от 30.03.2011 година, Държавната комисия 
за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) е определила преференциална цена за продажба на 
електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници. За електрически централи с 
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фотоволтаични модули над 5 kВтp, където попада ФтЕЦ „Натурекс”, определената с 
решението цена е 699.11 лв./ МВтч.  
 Квитанция с идентификационен номер 14/311/00357/31.08.2010 г. за прием на 
Заявление за подпомагане по мярка 311 „Разнообразяване на неземеделски дейности” от 
Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 г.-2013 г. е от 31.08.2010 г., т.е. 
преди влизането в сила на Закона за енергията от възобновяеми източници и разпоредбите на 
чл. 31, ал. 7, т. 2 и ал. 8 съгласно §11 от ДР от същия закон са неприложими.  
 Договорената цена в размер на 699.11 лв./ МВтч. е съгласно определената от ДКЕВР 
преференциална цена, действаща към датата на констативния акт за установяване годността 
за приемане на строежа. 
 С писмо изх. № CE-DOC-1235/21.08.2015 г. „ЧЕЗ Електро България” АД е уведомило 
ЕТ „Натурекс – Иванка Христова”, че съгласно последните изменения в ЗЕ публикувани ДВ 
бр. 56 от 24.07.2015 г. новата приложима преференциална цена за изкупуване на 
произведената електрическа енергия е определена в решение № Ц - 14 от 01.07.2014г. на 
ДКЕВР. 
 С писмото до ЕТ „Натурекс – Иванка Христова” е изпратено Допълнително 
споразумение, към договора за изкупуване за превеждане на договорената преференциална 
цена за изкупуване на произведената електрическа енергия от ФтЕЦ „Натурекс” в 
съответствие с изискванията на § 18, ал. 1 и ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби 
към Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ДВ, бр. 56 от 24.07.2015 г., 
в сила от 24.07.2015 г.). 
 Изпратеното допълнително споразумение не е подписано и върнато в „ЧЕЗ Електро 
България” АД. 
 Видно от представената от „ЧЕЗ Електро България” АД Справка с изх. № СD-DOC-
1554-1/05.11.15 г., новата преференциална цена от 01.08.2015г., по която „ЧЕЗ Електро 
България” АД ще изкупува електрическа енергия произведена от ФтЕЦ „Натурекс” е в размер 
на 100,41 лв./ МВтч. Дружеството е получило безвъзмездна финансова помощ, 
представляваща 76 % от одобрените и реално извършени разходи за изграждане на ФтЕЦ 
„Натурекс”. 
 При извършената проверка се установи, че преференциална цена за изкупуване на 
електрическа енергия посочена е съгласно определената цена в размер на 100,41 лв./ МВтч. по 
т. 14 от решение № Ц - 14/01.07.2014 г. на ДКЕВР за ФЕЦ с инсталирана мощност над 30 
кВтp до 200 кВтp, с процент на безвъзмездно финансиране над 70% до 80%,  където попада 
ФтЕЦ „Натурекс”.  
 Видно от гореизложеното „ЧЕЗ Електро България” АД е коригирало цената по 
договора в съответствие с разпоредбата на § 18, ал. 1 и ал. 2 от Преходните и заключителни 
разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ДВ, бр. 56 от 
24.07.2015 г., в сила от 24.07.2015 г.).  
 При проверката на договорените преференциални цени и изплатената електрическа 
енергия от „ЧЕЗ Електро България” АД по сключения договор с ЕТ „Натурекс – Иванка 
Христова” се установи, че от ФтЕЦ „Натурекс”: 
 - за периода от 30.11.2011 г. до 31.07.2015 г. е произведена и фактурирана 
електрическа енергия в общ размер на 318 110,00 кВтч., като са начислени и изплатени 
средства в общ размер на 221 913,76 лева, без ДДС, по определена в договора 
преференциална цена в размер на 699.11 лв./ МВтч.   
 - за периода от 01.08.2015 г. до 30.09.2015 г. е произведена и фактурирана 
електрическа енергия в общ размер на 17 977,00 лв./МВтч., като са начислени и изплатени 
средства в общ размер 1 805,04 лева, без ДДС по цена в размер на 100,41 лв./МВтч.   

 
2.1.1.61. Договор 226/15.06.2012 г. със „Симона 1995” ЕООД 



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
          Финансов инспектор:       136

 От Разплащателна агенция към ДФ „Земеделие” на „Симона 1995” ЕООД е издадена 
Квитанция с идентификационен номер 10/312/00041/19.01.2009 г. за прием на Заявление за 
подпомагане по мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприяния” от 
Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 г.-2013 г. 
 На 25.07.2012 г. между ДФ „Земеделие” /Фондът/ и „Симона 1995” ЕООД /Ползвател/ 
е сключен договор № 10/312/00041/25.07.2012 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ, представляваща 70 % от одобрените и реално извършени от Ползвателя, разходи, 
свързани с осъществяването на проекта.  
 Съгласно договора първоначално одобрената безвъзмездна финансова помощ е в 
размер на 286 034,00 лв. 
 В досието на обекта е приложена Декларация от 03.08.2012 г., подписана от Румен 
Крумов – управител на „Симона 1995” ЕООД, в която същия е декларирал: 
 - в т. 1, че при изграждането на ФтЕЦ „Уши – 3” са използвани средства по мярка 312 
от ДФЗ по заявление № 10/312/00041/19.01.2009 г. и договор № 10/312/00041/25.07.2012 г.  ; 
 - в т. 2, е посочено, че считано от 15.06.2012 г. преференциалната цена за продажба на 
произведената електрическа енергия от централата, в съответствие с ценовото решение на 
ДКЕВР е в размер на 567,41 лв./МВтч.  
 За енергийния обект е издадено от ДНСК: 
 - Разрешение за ползване № ДК-07-ЮЗР-53/11.06.2012 г. на строеж: „Елекрозхранване 
на трафопост към фотоволтаични електроцентрали – УШИ 1, УШИ 2, УШИ 3, УШИ 4” и 
„МКТП 2х200 кVА, 20/0,4 кV /УШИ 1 и УШИ 3/ и мрежа ниско напрежение за УШИ 1 и 
УШИ 3 – I и II етапи от строеж „МКТП 4х200 кVА, 20/0,4 кV и мрежа ниско напрежение/; 
 - Разрешение за ползване № ДК-07-ЮЗР-54/11.06.2012 г. на строеж: „Фотоволтаична 
електрическа централа-УШИ 3”– находящ се в с. Уши, община Трекляно, област Кюстендил. 
 На 15.06.2012 г. между „ЧЕЗ Електро България” АД и „Симона 1995” ЕООД е 
подписан договор за изкупуване на електрическа енергия № 226/15.06.2012 г. от ФтЕЦ „Уши 
- 3” с мощност 0,1974 MW. Определената по договора преференциална цена е в размер на 
567,41 лв. без ДДС за МВтч. Срокът на договора е до 11.06.2032 г. 
 Считано от 01.07.2011 г. с Решение № Ц-18 от 20.06.2011 година, Държавната комисия 
за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) е определила преференциална цена за продажба на 
електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници. За електрически централи с 
фотоволтаични модули над 30 кВт p до 200 кВт p, където попада ФтЕЦ „Уши - 3”, 
определената с решението цена е – 567.41 лв./МВтч;  
 Квитанция с идентификационен номер 10/312/00041/19.01.2009 г. за прием на 
Заявление за подпомагане по мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на 
микропредприяния”  от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 г.-2013 г. 
е от 19.01.2009 г., т.е. преди влизането в сила на Закона за енергията от възобновяеми 
източници и разпоредбите на чл. 31, ал. 7, т. 2 и ал. 8 съгласно §11 от ДР от същия закон са 
неприложими.  
 Договорената цена в размер на 567.41 лв./МВтч е съгласно определената от ДКЕВР 
преференциална цена, действаща към датата на Разрешение за ползване № ДК-07-ЮЗР-
54/11.06.2012 г. 
 С писмо изх. № CE-DOC-1227/21.08.2015 г. „ЧЕЗ Електро България” АД е уведомило 
„Симона 1995” ЕООД, че съгласно последните изменения в ЗЕ публикувани ДВ бр. 56 от 
24.07.2015 г. новата приложима преференциална цена за изкупуване на произведената 
електрическа енергия е определена в решение № Ц - 14 от 01.07.2014г. на ДКЕВР. 
 С писмото до „Симона 1995” ЕООД е изпратено Допълнително споразумение, към 
договора за изкупуване за превеждане на договорената преференциална цена за изкупуване на 
произведената електрическа енергия от ФтЕЦ „Уши - 3” в съответствие с изискванията на § 
18, ал. 1 и ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и 
допълнение на Закона за енергетиката (ДВ, бр. 56 от 24.07.2015 г., в сила от 24.07.2015 г.). 
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 Изпратеното допълнително споразумение не е подписано и върнато в „ЧЕЗ Електро 
България” АД. 
 Видно от представената от „ЧЕЗ Електро България” АД Справка с изх. № СD-DOC-
1554-1/05.11.15 г., новата преференциална цена от 01.08.2015г., по която „ЧЕЗ Електро 
България” АД ще изкупува електрическа енергия произведена от ФтЕЦ „Уши - 3” е в размер 
на 106,14 лв./ МВтч. Дружеството е получило безвъзмездна финансова помощ, 
представляваща 70 % от одобрените и реално извършени разходи за изграждане на ФтЕЦ 
„Уши - 3”. 
 При извършената проверка се установи, че преференциална цена за изкупуване на 
електрическа енергия е съгласно определената цена в размер на 106,14 лв./ МВтч. по т. 14 от 
решение № Ц - 14/01.07.2014 г. на ДКЕВР за ФЕЦ с инсталирана мощност над 30 кВтp до 200 
кВтp, с процент на безвъзмездно финансиране над 60% до 70%, където попада ФтЕЦ „Уши - 
3”.  
 Видно от гореизложеното „ЧЕЗ Електро България” АД е коригирало цената по 
договора в съответствие с разпоредбата на § 18, ал. 1 и ал. 2 от Преходните и заключителни 
разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ДВ, бр. 56 от 
24.07.2015 г., в сила от 24.07.2015 г.).  
 При проверката на договорените преференциални цени и изплатената електрическа 
енергия от „ЧЕЗ Електро България” АД по сключения договор с „Симона 1995” ЕООД се 
установи, че от ФтЕЦ „Уши - 3”: 
 - за периода от 30.06.2012 г. до 31.07.2015 г. е произведена и фактурирана 
електрическа енергия в общ размер на 853 977,00 кВтч., като са начислени и изплатени 
средства в общ размер на 482 601,03 лева, без ДДС, по определена в договора 
преференциална цена в размер на 567.41 лв./МВтч.  
 Съгласно чл.31, ал.5, т.2 от ЗЕВИ, количеството надвишаващо утвърдените работни 
часове на електроцентралата е фактурирано по определените от ДКЕВР цени съгласно 
Решение Ц-16/01.10.2014 г. - 125,32 лв./МВтч. по която обществения доставчик продава 
електрическа енергия и са по-ниски от преференциалната цена. Предвид на това, средната 
цена на произведената и закупена ел.енергия е в размер на 565,12 лв./мВтч.  
 - за периода от 01.08.2015 г. до 30.09.2015 г. е произведена и фактурирана 
електрическа енергия в общ размер на 53 136,00 лв./МВтч., като са начислени и изплатени 
средства в общ размер 5 639,86 лева, без ДДС по цена в размер на 106,14 лв./МВтч.  
 

2.1.1.62. Договор 257/26.06.2012 г. с ЕТ „Десислава Славчева”  
От Разплащателна агенция към ДФ „Земеделие” на ЕТ „Десислава Славчева” е 

издадена Квитанция с идентификационен номер 15/312/01451/15.07.2010 г. за прием на 
Заявление за подпомагане по мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на 
микропредприяния” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 г.-2013 г. 
 На 30.08.2011 г. между ДФ „Земеделие” /Фондът/ и ЕТ „Десислава Славчева” 
/Ползвател/ е сключен договор № 15/312/01451/30.08.2011 г. за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ, представляваща 77 % от одобрените и реално извършени от Ползвателя, 
разходи, свързани с осъществяването на проекта. 
 Съгласно договора първоначално одобрената безвъзмездна финансова помощ е в 
размер на 391 166,00 лв. 
 В досието на обекта е приложена Декларация от 28.06.2012 г., подписана от Десислава 
Мангаракова-Никова – собственик на ЕТ „Десислава Славчева”, в която същата е 
декларирала: 
 - в т. 1, че при изграждането на ФтЕЦ „Десислава” са използвани средства по мярка 
312 от ДФЗ по заявление № 15/312/01451/15.07.2010 г. и договор № 15/312/01451/30.08.2011 
г.; 
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 - в т. 2, е посочено, че считано от 26.06.2012 г. преференциалната цена за продажба на 
произведената електрическа енергия от централата, в съответствие с ценовото решение на 
ДКЕВР е в размер на 567,41 лв./МВтч.  
 За енергийния обект е издадено от ДНСК: 
 - Разрешение за ползване № ДК-07-Пл-21/18.06.2012 г. на строеж: „Кабел 20 кV от ВЛ 
„Летница” до КТП за присъединяване на „Фотоволтаична централа”; 
 - Разрешение за ползване № ДК-07-Пл-22/18.06.2012 г. на строеж: „Фотоволтаична 
централа” и „Трафопост”– находящи се в с. Асеновци, м. „Дотлукору”, община Левски, 
област Плевен. 
 На 26.06.2012 г. между „ЧЕЗ Електро България” АД и ЕТ „Десислава Славчева” е 
подписан договор за изкупуване на електрическа енергия № 257/26.06.2012 г. от ФтЕЦ 
„Десислава” с мощност 0,0707 MW. Определената по договора преференциална цена е в 
размер на 567,41 лв. без ДДС за МВтч. Срокът на договора е до 18.06.2032 г. 
 Считано от 01.07.2011 г. с Решение № Ц-18 от 20.06.2011 година, Държавната комисия 
за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) е определила преференциална цена за продажба на 
електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници. За електрически централи с 
фотоволтаични модули над 30 кВт p до 200 кВт p, където попада ФтЕЦ „Десислава”, 
определената с решението цена е – 567.41 лв./МВтч;  
 Квитанция с идентификационен номер 15/312/01451/15.07.2010 г. за прием на 
Заявление за подпомагане по мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на 
микропредприяния” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 г.-2013 г. 
е от 15.07.2010 г., т.е. преди влизането в сила на Закона за енергията от възобновяеми 
източници и разпоредбите на чл. 31, ал. 7, т. 2 и ал. 8 съгласно §11 от ДР от същия закон са 
неприложими.  
 Договорената цена в размер на 567.41 лв./МВтч е съгласно определената от ДКЕВР 
преференциална цена, действаща към датата на Разрешение за ползване № ДК-07-Пл-
22/18.06.2012 г. 
 С писмо изх. № CE-DOC-1201/21.08.2015 г. „ЧЕЗ Електро България” АД е уведомило 
ЕТ „Десислава Славчева”, че съгласно последните изменения в ЗЕ публикувани ДВ бр. 56 от 
24.07.2015 г. новата приложима преференциална цена за изкупуване на произведената 
електрическа енергия е определена в решение № Ц - 14 от 01.07.2014г. на ДКЕВР. 
 С писмото до ЕТ „Десислава Славчева” е изпратено Допълнително споразумение, към 
договора за изкупуване за превеждане на договорената преференциална цена за изкупуване на 
произведената електрическа енергия от ФтЕЦ „Десислава” в съответствие с изискванията на § 
18, ал. 1 и ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и 
допълнение на Закона за енергетиката (ДВ, бр. 56 от 24.07.2015 г., в сила от 24.07.2015 г.). 
 С писмо вх. № СЕ-DOC-1201-1/03.09.2015 г. и писмо вх. № СЕ-DOC-1201-3/14.10.2015 
г. в „ЧЕЗ Електро България” АД,  ЕТ „Десислава Славчева” ЕООД е изразило несъгласие с § 
18 от Преходните и заключителни разпоредби към ЗИД ЗЕ, като не е върнато подписано 
допълнителното споразумение към договора. 
 Видно от представената от „ЧЕЗ Електро България” АД Справка с изх. № СD-DOC-
1554-1/05.11.15 г., новата преференциална цена от 01.08.2015г., по която „ЧЕЗ Електро 
България” АД ще изкупува електрическа енергия произведена от ФтЕЦ „Десислава” е в 
размер на 100,41 лв./ МВтч. Дружеството е получило безвъзмездна финансова помощ, 
представляваща 77 % от одобрените и реално извършени разходи за изграждане на ФтЕЦ 
ФтЕЦ „Десислава”. 
 При извършената проверка се установи, че преференциална цена за изкупуване на 
електрическа енергия е съгласно определената цена в размер на 100,41 лв./ МВтч. по т. 14 от 
решение № Ц - 14/01.07.2014 г. на ДКЕВР за ФЕЦ с инсталирана мощност над 30 кВтp до 200 
кВтp, с процент на безвъзмездно финансиране над 70% до 80%, където попада ФтЕЦ 
„Десислава”.  
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 Видно от гореизложеното „ЧЕЗ Електро България” АД е коригирало цената по 
договора в съответствие с разпоредбата на § 18, ал. 1 и ал. 2 от Преходните и заключителни 
разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ДВ, бр. 56 от 
24.07.2015 г., в сила от 24.07.2015 г.).  
 При проверката на договорените преференциални цени и изплатената електрическа 
енергия от „ЧЕЗ Електро България” АД по сключения договор с ЕТ „Десислава Славчева” 
ЕООД се установи, че от ФтЕЦ „Десислава”: 
 - за периода от 30.06.2012 г. до 31.07.2015 г. е произведена и фактурирана 
електрическа енергия в общ размер на 282 954,00 кВтч., като са начислени и изплатени 
средства в общ размер на 160 068,38 лева, без ДДС, по определена в договора 
преференциална цена в размер на 567.41 лв./МВтч. Съгласно договора за изкупуване на 
електрическа енергия произведената ел. енергия по време на 72 – часовите изпитания на 
централата се заплащат по базисна цена определена от ДКЕВР за съответния период, предвид 
на което средната цена е в размер на 565.70 лв./МВтч.   
 - за периода от 01.08.2015 г. до 30.09.2015 г. е произведена и фактурирана 
електрическа енергия в общ размер на 10 634,00 лв./МВтч., като са начислени и изплатени 
средства в общ размер 1 067,76 лева, без ДДС по цена в размер на 100,41 лв./МВтч.  

 
2.1.1.63. Договор 290/02.07.2012 г. с ЕТ „Габриела Тодорова – Солар” 
От Разплащателна агенция към ДФ „Земеделие” на ЕТ „Габриела Тодорова – Солар”е 

издадена Квитанция с идентификационен номер 05/311/00316/27.08.2010 г. за прием на 
Заявление за подпомагане по мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” от 
Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 г.-2013 г. 

На 02.08.2011 г. между ДФ „Земеделие” /Фондът/ и ЕТ „Габриела Тодорова – Солар” 
/Ползвател/ е сключен договор № 05/311/00316/02.08.2011 г. за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ, представляваща 66 % от одобрените и реално извършени от Ползвателя, 
разходи, свързани с осъществяването на проекта. 
 Съгласно договора одобрените за финансиране разходи са 595 668,00 лв., а 
първоначално одобрената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 391 166,00 лв. или 66 
% от одобрените и реално извършени по проекта разходи. 
 На 21.05.2012 г. между ДФ „Земеделие” /Фондът/ и ЕТ „Габриела Тодорова – 
Солар”/Ползвател/ е подписан Анекс II към договор № 05/311/00316/02.08.2011 г., с който е 
изменено приложение № 1 към договора – Таблица за одобрените инвестиционни разходи. 
 В Анекс II е записано, че се изменя чл. 2.1 на договора, като първоначално одобрената 
безвъзмездна помощ  е намалена от 391 166,00 лв. на 391 160,00 лв. 
 С Анекс II е изменено приложение № 1 към договора – Таблица за одобрените 
инвестиционни разходи. 
 Видно от новата Таблица за одобрените инвестиционни разходи приложение към 
Анекс II одобрените за финансиране разходи са 501 232,00 лв., а първоначално одобрената 
безвъзмездна финансова помощ е в размер на 391 160,00 лв. или 78 % от одобрените и реално 
извършени по проекта разходи. 
 В досието на обекта е приложена Декларация от 02.07.2012 г., подписана от Габриела 
Тодорова – в декларацията е записано управител на ЕТ „Габриела Тодорова – Солар”, в която 
същата е декларирала: 
 - в т. 1, че при изграждането на ФтЕЦ „Вещица” са използвани средства по мярка 311 
от ДФЗ по заявление № 05/311/00316/27.08.2010 г. и договор № 05/311/00316/02.08.2011 г.; 
 - в т. 2, е посочено, че считано от 02.07.2012 г. преференциалната цена за продажба на 
произведената електрическа енергия от централата, в съответствие с ценовото решение на 
ДКЕВР е в размер на 567,41 лв./МВтч.  
 За енергийния обект е издадено от ДНСК Разрешение за ползване № ДК-07-Вд-
33/26.06.2012 г. на строеж: „Фотоволтаична електроцентрала с мощност 112,8 kW” 
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„Присъединяване към мрежа СрH 20 кV на Фотоволтаична електроцентрала с мощност 112,8 
kW /МКТП 160 kVA/20/0,4 кV и Кабелна линия 20 кV от МКТП до ЖРС от ВЕЛ „Езеро” – 
находящи се в с. Вещица, община Белоградчик, област Видин. 
 На 02.07.2012 г. между „ЧЕЗ Електро България” АД и ЕТ „Габриела Тодорова – 
Солар” е подписан договор за изкупуване на електрическа енергия № 290/02.07.2012 г. от 
ФтЕЦ „Вещица” с мощност 0,1128 MW. Определената по договора преференциална цена е в 
размер на 567,41 лв. без ДДС за МВтч. Срокът на договора е до  26.06.2032 г. 
 Считано от 01.07.2011 г. с Решение № Ц-18 от 20.06.2011 година, Държавната комисия 
за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) е определила преференциална цена за продажба на 
електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници. За електрически централи с 
фотоволтаични модули над 30 кВт p до 200 кВт p, където попада ФтЕЦ „Вещица”, 
определената с решението цена е – 567.41 лв./МВтч;  
 Квитанция с идентификационен номер 05/311/00316/27.08.2010 г. за прием на 
Заявление за подпомагане по мярка мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” 
от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 г.-2013 г. е от 27.08.2010 г., т.е. 
преди влизането в сила на Закона за енергията от възобновяеми източници и разпоредбите на 
чл. 31, ал. 7, т. 2 и ал. 8 съгласно §11 от ДР от същия закон са неприложими.  
 Договорената цена в размер на 567.41 лв./МВтч е съгласно определената от ДКЕВР 
преференциална цена, действаща към датата на Разрешение за ползване № ДК-07-Вд-
33/26.06.2012 г. 
 С писмо изх. № CE-DOC-1232/21.08.2015 г. „ЧЕЗ Електро България” АД е уведомило 
ЕТ „Габриела Тодорова – Солар”, че съгласно последните изменения в ЗЕ публикувани ДВ 
бр. 56 от 24.07.2015 г. новата приложима преференциална цена за изкупуване на 
произведената електрическа енергия е определена в решение № Ц - 14 от 01.07.2014г. на 
ДКЕВР. 
 Изпратеното допълнително споразумение не е подписано и върнато в „ЧЕЗ Електро 
България” АД. 
 В представената по време на проверката от „ЧЕЗ Електро България” АД Справка с изх. 
№ СD-DOC-1554-1/05.11.15 г., новата преференциална цена от 01.08.2015г., по която „ЧЕЗ 
Електро България” АД ще изкупува електрическа енергия произведена от ФтЕЦ „Десислава” 
е в размер на 106,14 лв./ МВтч., която е определена съгласно т. 14 от решение № Ц - 
14/01.07.2014 г. на ДКЕВР за ФЕЦ с инсталирана мощност над 30 кВтp до 200 кВтp и процент 
на безвъзмездно финансиране над 60% до 70%.   
 Видно от Таблица за одобрените инвестиционни разходи приложение към Анекс III 
безвъзмездно финансиране за енергийния обект е 78 %. 
 Предвид на гореизложеното новата преференциална цена от 01.08.2015г., по която 
„ЧЕЗ Електро България” АД е следвало да изкупува електрическа енергия произведена от 
ФтЕЦ „Десислава” е в размер на 100,41 лв./ МВтч., която е определена съгласно т. 14 от 
решение № Ц - 14/01.07.2014 г. на ДКЕВР за ФЕЦ с инсталирана мощност над 30 кВтp до 200 
кВтp и процент на безвъзмездно финансиране над 70% до 80%, а не определената цена в 
размер на 106,14 лв./ МВтч.   
 Видно от гореизложеното „ЧЕЗ Електро България” АД е коригирало цената по 
договора, но цената не съответства на определена съгласно т. 14 от решение № Ц - 
14/01.07.2014 г. на ДКЕВР за ФЕЦ с инсталирана мощност над 30 кВтp до 200 кВтp и процент 
на безвъзмездно финансиране над 70% до 80%.  
 При проверката на договорените преференциални цени и изплатената електрическа 
енергия от „ЧЕЗ Електро България” АД по сключения договор с ЕТ „Габриела Тодорова – 
Солар” се установи, че от ФтЕЦ „Вещица”: 
 - за периода от 31.07.2012 г. до 31.07.2015 г. е произведена и фактурирана 
електрическа енергия в общ размер на 456 637,00 кВтч., като са начислени и изплатени 
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средства в общ размер на 259 100,40 лева, без ДДС, по определена в договора 
преференциална цена в размер на 567.41 лв./МВтч. 
 - за периода от 01.08.2015 г. до 30.09.2015 г. е произведена и фактурирана 
електрическа енергия в общ размер на 27 263,00 лв./МВтч., като са начислени и изплатени 
средства в общ размер на 2 893,69 лева, без ДДС по цена в размер на 106,14 лв./ МВтч., а не 
по определена с решение № Ц - 14/01.07.2014 г. на ДКЕВР в размер на 100,41 лв./МВтч.  
 Предвид на установеното на дружеството са начислени и изплатени в повече от „ЧЕЗ 
Електро България” АД, респективно от „НЕК” ЕАД средства в размер на 156,21лв.  

 
Приложение от № 1 до № 3, № 5, от № 10 до № 12 и от № 78 до № 102 вкл. 

 
 При извършената проверка на договорените преференциални цени и изплатената 
електрическа енергия по сключените договори с производители, за които инвестицията 
за изграждането на енергийния обект за производство на електрическа енергия от 
възобновяеми източници се подпомага със средства от национална или европейска 
схема за подпомагане, относно съответствието им с решенията на ДКЕВР/КЕВР и по 
отношение на които заявления за подпомагане са постъпили до влизането в сила на 
Закона за енергията от възобновяеми източници се установи: 
 - за периода от 01.01.2010 г. до 31.12.2010 г. - по силата на сключен 1 договор за 
произведена ел. енергия от един енергиен обект, „ЧЕЗ Електро България” АД е 
закупило и изплатило 164 553,00 kWh произведена електрическа енергия на стойност 18 
057,17 лв.; 
 - за периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. - по силата на сключени 10 договора за 
произведена ел. енергия от 10 енергийни обекта, „ЧЕЗ Електро България” АД е 
закупило и изплатило 1 224 369,00 kWh произведена електрическа енергия на обща 
стойност 369 601,92 лв.; 
 - за периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г. - по силата на сключени 50 договора за 
произведена ел. енергия от 51 енергийни обекта, „ЧЕЗ Електро България” АД е 
закупило и изплатило 4 627 952,00 kWh произведена електрическа енергия на обща 
стойност 2 282 995,73 лв.; 
 - за периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г. - по силата на сключени 58 договора за 
произведена ел. енергия от 60 енергийни обекта, „ЧЕЗ Електро България” АД е 
закупило и изплатило 18 902 108,00 kWh произведена електрическа енергия на обща 
стойност 5 386 579,30 лв.; 
 - за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. - по силата на сключени 62 договора за 
произведена ел. енергия от 64 енергийни обекта, „ЧЕЗ Електро България” АД е 
закупило и изплатило 27 033 745,00 kWh произведена електрическа енергия на обща 
стойност 6 351 708,28 лв.; 
 - за периода от 01.01.2015 г. до 31.07.2015 г. - по силата на сключени 63 договора за 
произведена ел. енергия от 65 енергийни обекта, „ЧЕЗ Електро България” АД е 
закупило и изплатило 16 486 035,00 kWh произведена електрическа енергия на обща 
стойност 4 152 496,83 лв. 
 Общо за периода от 01.01.2010 г. до 31.07.2015 г. по посочените по-горе договори 
„ЧЕЗ Електро България” АД е закупило и изплатило общо 68 438 762,00 kWh 
произведена електрическа енергия на обща стойност 18 561 439,23 лв. 
 При проверката на договорените преференциални цени и изплатената 
електрическа енергия по сключените договори се установи, че за периода от сключване 
на договорите до 31.07.2015 г. „ЧЕЗ Електро България” АД е изкупувало 
електрическата енергия по преференциалната цена определена с решение на 
ДКЕВР/КЕВР действала към: 
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 - до 03.05.2011 г. (влизане в сила на ЗЕВИ) - датата на сключване на договора за 
изкупуване, като същата се променя ежегодно, в съответствие с ценовите решения на 
ДКЕВР; 
 - от 03.05.2011 г. до 10.04.2012 г. – датата на съставяне на констативен акт за 
завършване изграждането на енергийния обект съгласно чл. 176, ал. 1 от Закона за 
устройство на територията; 
 - след 10.04.2012 г. – датата на въвеждане на обекта в експлоатация по смисъла на 
Закона за устройство на територията на енергийния обект за производство на 
електрическа енергия, а за обектите по чл. 24, т. 1 - към датата на заявлението за 
извършено монтиране на инсталация за производство на електрическа енергия, 
подадено до разпределителното предприятие по реда на наредбата по чл. 116, ал. 7 от 
Закона за енергетиката. 
 При проверката се установи, че договорените преференциални цени са в 
съответствие с решенията на ДКЕВР/КЕВР, както и изплатената електрическа енергия 
по сключените договори съответства на посочените в договорите преференциални цени.  
 Съгласно чл.31, ал.5, т.2 от ЗЕВИ, количествата надвишаващи утвърдените 
работни часове на електроцентралите са фактурирани по цена на обществен доставчик 
определена от ДКЕВР с Решение № Ц-12/30.06.2014 г. в размер на 114,10 лв./МВтч. и 
Решение№ Ц-16/01.10.2014 г. - 125,32 лв./МВтч. 
 Съгласно чл. 31, ал. 5, т. 2 от ЗЕВИ /ред. ДВ, бр. 56, от 24.07.2015 г./, количествата 
надвишаващи нетното специфично производство на електрическа енергия произведено 
от енергийните обекти са фактурирани по цена за излишък на балансиращия пазар, 
която е значително по-ниска от преференциалната цена.  
 Във връзка с изпълнението на § 18, ал. 1и ал. 2 от ПЗР към ЗИД ЗЕ през м. 08.2015 
г. от „ЧЕЗ Електро България” АД са изпратени писма до фирмите, от които 
дружеството изкупува електрическа енергия по преференциални цени и чийто 
енергийни обекти са изградени със средства от национална или европейска схема за 
подпомагане и по отношение, на които заявления за подпомагане са постъпили до 
влизането в сила на Закона за енергията от възобновяеми източници. 
 В писмата е записано, че съгласно последните изменения в ЗЕ, публикувани в ДВ 
бр. 56 от 24.07.2015 г., за производителите на електрическа енергия от възобновяеми 
източници чрез енергийни обекти, които са изградени със средства от национална или 
европейска схема за подпомагане, подали заявления за подпомагане до влизането в сила 
на ЗЕВИ, се прилагат цените, определени в решение на КЕВР към датата на влизането в 
сила на закона, а именно – 24.07.2015 г.  
 „ЧЕЗ Електро България” АД са изготвили и изпратили на фирмите 
Допълнителни споразумения в 2 екземпляра към договора за изкупуване на 
електрическа енергия, за привеждане на договорите в съответствие с изискванията на § 
18, ал. 1и ал. 2 от ПЗР към ЗИД ЗЕ. 
 Към датата на извършване на проверката сключените 63 броя договори за 
изкупуване на електрическа енергия от производители на електрическа енергия чрез 65 
броя енергийни обекти, които са изградени със средства от национална или европейска 
схема за подпомагане, подали заявления за подпомагане до влизането в сила на ЗЕВИ не 
са приведени в съответствие с изискванията на § 18, ал. 1 и ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗЕ, 
поради обстоятелството, че производителите не са подписали и върнали изпратените им 
допълнителни споразумения съдържащи новата приложима преференциална цена за 
изкупуване на произведената електрическа енергия. 
 В писма до „ЧЕЗ Електро България” АД част от фирмите са изразили несъгласие 
с прилагането на § 18 от ПЗР към ЗИД на ЗЕ, като са изложили твърдения за 
противоречия на текстовете от нормативния акт на националното законодателство с 
общностното право. 
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 Въпреки, че не са подписали допълнителните споразумения, за периода от 
01.08.2015 г. до 30.09.2015 г., „ЧЕЗ Електро България” АД е закупило и изплатило 2 083 
770,75 kWh електрическа енергия на обща стойност 232 993,34 лв., произведена по 
силата на 54 договора от 56 енергийни обекта.  
 За посочения период „ЧЕЗ Електро България” АД не е изкупувало произведена 
електрическа енергия по 9 договора от 9 енергийни обекта, предвид обстоятелството, че 
част от фирмите не са издали фактури за произведена електрическа енергия, поради 
несъгласие с новите цени, а друга част са издали фактури, които не са съобразени с 
новите преференциални цени от 01.08.2015 г., поради което не са приети за изплащане от 
„ЧЕЗ Електро България” АД. 
 Преференциалните цени по които е изкупувана електрическата енергия по силата 
на 49 броя договора от 51 броя енергийни обекта са в съответствие с определените цени 
с решение на ДКЕВР № Ц-14/01.07.2014 г. и изискванията на § 18, ал. 1 от ПЗР към ЗИД 
на ЗЕ. 
 При проверката се установи, че по 5 договора за изкупуване на произведена 
електрическа енергия от 5 енергийни обекта определената от „ЧЕЗ Електро България” 
АД цена не е в съответствие с преференциалните цени определени с решение на 
Комисията за енергийно и водно регулиране към 24.07.2015 г., както следва: 
 - по сключения договор № 104/01.12.2010 г. между „ЧЕЗ Електро България” АД и 
Кооперация „Паралел 2000” за изкупуване на електрическа енергия от ВЕЦ „Якоруда” 
и ВЕЦ „Драговищица”, изменен с подписано Допълнително споразумение № 1 от 
17.06.2013 г. и преференциална цена в размер на 156,01 лв./ МВтч.  
 Видно от справка с изх. № СD-DOC-1554-1/05.11.15 г., новата преференциална 
цена от 01.08.2015г., по която „ЧЕЗ Електро България” АД ще изкупува електрическа 
енергия произведена от „МВЕЦ „Якоруда” е в размер на 119,35 лв./МВтч. 
 Видно от Анекс II от 03.07.2013 г. към подписания между ДФЗ и Кооперация 
„Паралел 2000” договор № 01/311/00345/24.08.2011 г., представен от Кооперация 
„Паралел 2000”, полученото безвъзмездно финансиране е 80 %. Съгласно решение № Ц - 
14/01.07.2014 г. на ДКЕВР преференциална цена за изкупуване на електрическа енергия 
за Високонапорни деривационни ВЕЦ, подязовирни ВЕЦ и деривационни ВЕЦ с 
годишен изравнител с нетен пад над 100 метра и с инсталирана мощност над 200 кВт до 
10 000 кВт., с процент на безвъзмездното финансиране над 70% до 80%, където попада 
МВЕЦ „Якоруда” е в размер на 97,35 лв., а не определената от „ЧЕЗ Електро България” 
АД цена в 119,35 лв./МВтч.  
 Произведената ел. енергия за м. 08.2015 г. в размер на 7 639 кВтч, за заплащането 
на която е издадена фактура № 245/31.08.2015 г. на обща стойност 911,71 лв. е по 
определената от „ЧЕЗ Електро България” АД цена в размер 119,35 лв./МВтч., а не по 
следващата се преференциална цена в размер на размер 97,35 лв./МВтч.  
 Предвид на установеното на Кооперация „Паралел 2000” са начислени и 
изплатени от „ЧЕЗ Електро България” АД, респективно от „НЕК” ЕАД в повече 
средства в размер на 194,34 лв. без ДДС.  
 - по сключения договор № 488/16.03.2015 г. между „ЧЕЗ Електро България” АД и 
„Биопро” ЕООД за изкупуване на електрическа енергия от ФтЕЦ „Биопро”, с мощност 
93 кW, и преференциална цена 169,12 лева за МВтч. 
  С писмо вх. № 10141239/13.08.2015 г. „Биопро” ЕООД е информирало крайния 
снабдител, че към 13.08.2015 г. срокът на договор № 10/311/00365/12.07.2011 г. за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ между ДФЗ – РА и дружеството не е 
удължен, както и не е преведено окончателно плащане към този договор. 
 Видно от представена от ДФЗ-РА информация с писмо вх. № 26-Д-25/19.11.2015 г. 
на 12.07.2011 г. между ДФ „Земеделие” /Фондът/ и „Биопро” ЕООД /Ползвател/ е 
сключен договор № 10/311/00356/12.07.2011 г. за предоставяне на безвъзмездна 
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финансова помощ, като към договора е подписан анекс, с който са намалени одобрените 
разходи за финансиране на 362 750,00 лева и е намалена одобрена субсидия на 290 200,00 
лв., като процента на финансиране е 80 %. 
 След писмо вх. № 10141239/13.08.2015 г., с което „Биопро” ЕООД е информирало 
крайния снабдител, че към 13.08.2015 г. срокът на договор № 10/311/00365/12.07.2011 г. 
не е удължен, дружество не е декларирало, че е получило подпомагане от ДФЗ-РА и 
преференциална цена за изкупуване на произведената електрическа енергия от ФтЕЦ 
„Биопро” по договор № 488/16.03.2015 г. не е приведена в съответствие с изискванията 
на § 18, ал. 1 и ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗЕ (ДВ, бр. 56 от 24.07.2015 г., в сила от 
24.07.2015 г.). 
 Съгласно измененията в ЗЕ публикувани ДВ бр. 56 от 24.07.2015 г. новата 
приложима преференциална цена за изкупуване на произведената електрическа енергия 
е определена в решение № Ц - 14 от 01.07.2014г. на ДКЕВР и за ФЕЦ с инсталирана 
мощност над 30 кВтp до 200 кВтp, монтирани на покриви и фасади, с процент на 
безвъзмездното финансиране над 70% до 80%, където попада ФтЕЦ „Биопро” е в размер 
117,61 лв./МВтч. 
 За периода от 01.08.2015 г. до 30.09.2015 г. е произведена и фактурирана от 
„Биопро” ЕООД - ФтЕЦ „Биопро”  електрическа енергия в общ размер на 25 594,25 
кВтч., като са начислени и изплатени средства в общ размер 4 328,50 лева, без ДДС по 
цена в размер на 169,12 лв./МВтч, а не по следващата се преференциална цена в размер 
на размер 117,61 лв./МВтч.   
 Предвид на установеното на дружеството са начислени и изплатени от „ЧЕЗ 
Електро България” АД, респективно от „НЕК” ЕАД в повече средства в размер на 
1 318,36 лв. без ДДС.  
 - по сключения договор № 290/02.07.2012 г. между „ЧЕЗ Електро България” АД и 
ЕТ „Габриела Тодорова – Солар” за изкупуване на електрическа енергия № 
290/02.07.2012 г. от ФтЕЦ „Вещица” с мощност 0,1128 MW и преференциална цена в 
размер на 567,41 лв. без ДДС за МВтч.  
 На 02.08.2011 г. между ДФ „Земеделие” и ЕТ „Габриела Тодорова – Солар” е 
сключен договор № 05/311/00316/02.08.2011 г. за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ, представляваща 66 % от одобрените и реално извършени от 
Ползвателя, разходи, свързани с осъществяването на проекта.  
 На 21.05.2012 г. между ДФ „Земеделие” и ЕТ „Габриела Тодорова – Солар” е 
подписан Анекс II към договор № 05/311/00316/02.08.2011 г., с който е изменено 
приложение № 1 към договора – Таблица за одобрените инвестиционни разходи. 
 Видно от новата Таблица за одобрените инвестиционни разходи, одобрените за 
финансиране разходи са 501 232,00 лв., а първоначално одобрената безвъзмездна 
финансова помощ е в размер на 391 160,00 лв., или финансирането е 78 %. 
 Съгласно справка с изх. № СD-DOC-1554-1/05.11.15 г., новата преференциална 
цена от 01.08.2015г., по която „ЧЕЗ Електро България” АД изкупува електрическа 
енергия произведена от ФтЕЦ „Десислава” е в размер на 106,14 лв./ МВтч. и е 
определена в т. 14 от решение № Ц - 14/01.07.2014 г. на ДКЕВР за ФЕЦ с инсталирана 
мощност над 30 кВтp до 200 кВтp и процент на безвъзмездно финансиране над 60% до 
70%.   
 Видно от Таблица за одобрените инвестиционни разходи приложение към Анекс 
II безвъзмездно финансиране за енергийния обект е 78 %. 
 Предвид на гореизложеното новата преференциална цена от 01.08.2015г., по която 
„ЧЕЗ Електро България” АД следва да изкупува електрическа енергия произведена от 
ФтЕЦ „Десислава” е в размер на 100,41 лв./ МВтч., и същата е определена в т. 14 от 
решение № Ц - 14/01.07.2014 г. на ДКЕВР за ФЕЦ с инсталирана мощност над 30 кВтp до 
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200 кВтp и процент на безвъзмездно финансиране над 70% до 80%, а не определената 
цена в размер на 106,14 лв./ МВтч.   
 Видно от гореизложеното „ЧЕЗ Електро България” АД е коригирало цената по 
договора, но същата не съответства на определена в т. 14 от решение № Ц - 14/01.07.2014 
г. на ДКЕВР за ФЕЦ с инсталирана мощност над 30 кВтp до 200 кВтp и процент на 
безвъзмездно финансиране над 70% до 80%.  
 За периода от 01.08.2015 г. до 30.09.2015 г. е произведена и фактурирана от ЕТ 
„Габриела Тодорова – Солар” - ФтЕЦ „Вещица” електрическа енергия в общ размер на 
27 263,00 лв./МВтч., като са начислени и изплатени средства в общ размер на 2 893,69 
лева, без ДДС по цена в размер на 106,14 лв./ МВтч., а не по следващата се в размер на 
100,41 лв./МВтч.  
 Предвид на установеното на ЕТ „Габриела Тодорова – Солар” са начислени и 
изплатени от „ЧЕЗ Електро България” АД, респективно от „НЕК” ЕАД в повече 
средства в размер на 156,21лв.  
 - по сключения договор № 377/14.01.2013 г. между „ЧЕЗ Електро България” АД и 
„Геоенергопроект” АД за изкупуване на електрическа енергия произведена от МВЕЦ 
„Етрополе” с инсталирана мощност 0,600 МW и определена преференциална цена по 
договора в размер на 162,69 лв./МВтч. 
 В досието на обекта е приложена Молба заявление /вх. № APGx/24.09.2010 г./ от 
„Геоенергопроект” АД за Кредитна Линия на ЕБВР за Енергийна Ефективност 
Възобновяеми Енергийни Източници за България /КЛЕЕВЕИ/. В молбата е записано, че 
безвъзмездната помощ се изчислява като процент от действително усвоения размер на 
кредита – 20 % за проекти за възобновяеми енергийни източници. В молбата е записано, 
че кредитната линия е за изграждане на МВЕЦ „Етрополе”.  
 С писмо изх. № Г-005/31.07.2015 г. „Геоенергопроект” АД е уведомило „ЧЕЗ 
Електро България” АД, че във връзка с приетия ЗИД на ЗЕ, поради някои неясноти в 
закона и трудности при тълкуването им, мажоритарния собственик на дружеството е 
изпратил писма до Министерство на енергетиката и до Комисията за енергийно и водно 
регулиране с молба за становище и разясняване действието на новите норми. 
 В писмото е записано, че след получаване на исканото становище от дружеството 
ще се предприемат всички необходими действия съгласно изискванията на закона. 
 Видно от писмо изх. № ЮЕ-002/24.07.2015 г. „Геоенергопроект” АД е поискало от 
Министерство на енергетиката да бъде дадено становище по следните въпроси: 
 - счита ли се за „национална или европейска схема за подпомагане”, по смисъла 
на § 1, т. 21 от Допълнителните разпоредби на ЗЕВИ, програмите и кредитните линии за 
енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници към Международния 
фонд за подпомагане извеждането от експлоатация на АЕЦ Козлодуй, администрирани 
от Европейската банка за възстановяване и развитие; 
 - кои цени ще се прилагат за производители подали заявления за подпомагане и 
подписали договори за финансиране по описаните по-горе програми преди влизане в 
сила на ЗЕВИ – по преференциалната цена или по цената, съгласно чл. 31, ал. 8, имайки 
предвид § 18 от Закона за изменение и допълнение на закона за енергетиката и 
неотменения § 11 от ПЗР на ЗЕВИ. 
 По време на проверката „Геоенергопроект” АД не са представили в „ЧЕЗ 
Електро България“ АД отговор на поставените въпроси.  
 Вземайки предвид представеното писмо, след влизане в сила на ЗИД на ЗЕ, „ЧЕЗ 
Електро България”АД не е привел цената по която „Геоенергопроект” АД продава 
електрическа енергия в съответствие с изискванията на § 18 от Закона за изменение и 
допълнение на ЗЕ.  
 За периода от 01.08.2015 г. до 30.09.2015 г., цената по която дружеството продава 
електрическа енергия не е променяна. Произведената и фактурирана електрическа 
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енергия е в размер на 127 206,00 кВтч. на стойност 20 695,06 лева, без ДДС по определена 
в договора преференциална цена в размер на 162.69 лв./МВтч. 
 - по сключения договор № 321/09.07.2012 г. между „ЧЕЗ Електро България” АД и 
“Ви – Го 9991“ ЕООД за изкупуване на електрическа енергия произведена от ФтЕЦ   
“Ви – Го“ с инсталирана мощност 100 кW и определена преференциална цена е размер 
на 567,41 лева.  
 На 22.03.2011 г. между ДФ „Земеделие” /Фондът/ и “Ви – Го 9991“ ЕООД 
/Ползвател/ е сключен договор №01/312/00865/22.03.2011 г. за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ, представляваща 80%  за проекти за производство и 
продажба на енергия от ВЕИ от одобрените и реално извършени от Ползвателя, разходи, 
свързани с осъществяването на проекта.  
 В таблица за одобрените разходи по проекта, одобрените за финансиране разходи 
са 617 398,00 лв., като първоначално одобрената безвъзмездна финансова помощ е в 
размер на 391 156,74 лв., или финансирането е 63,36 %, а не както е записано в договора 
80 % 
 Видно от представена от ДФЗ-РА информация с писмо вх. № 26-Д-25/19.11.2015 г. 
към договора е подписан анекс, с който са увеличени одобрените разходи за 
финансиране на 618 608,00 лева и е намалена одобрена субсидия на 391 155,82 лв., като 
процента на финансиране е 63,23 %. 
 Съгласно справка с изх. № СD-DOC-1554-1/05.11.15 г., съдържаща информация, 
относно новата преференциална цена от 01.08.2015г., по която „ЧЕЗ Електро България” 
АД ще изкупува електрическа енергия произведена от Фотоволтаична Електроцентрала 
на “Ви – Го 9991“ ЕООД е в размер на 100,41 лв./ МВтч. и същата е определена по т. 14 
от решение № Ц - 14/01.07.2014 г. на ДКЕВР за ФЕЦ с инсталирана мощност над 30 до 
200 кВтp, с процент на безвъзмездно финансиране над 70% до 80%. 
 Видно от Таблица за одобрените инвестиционни разходи приложение към договор 
№01/312/00865/22.03.2011 г. и представената от ДФЗ информация безвъзмездното 
финансиране за енергийния обект е 63 %. 
 Предвид на гореизложеното новата преференциална цена от 01.08.2015г., по която 
„ЧЕЗ Електро България” АД е следвало да изкупува електрическа енергия произведена 
от ФтЕЦ “Ви – Го 9991“ ЕООД е в размер на 106,14 лв./ МВтч., която е определена 
съгласно т. 14 от решение № Ц - 14/01.07.2014 г. на ДКЕВР за ФЕЦ с инсталирана 
мощност над 30 кВтp до 200 кВтp и процент на безвъзмездно финансиране над 60% до 
70%, а не определената цена в размер на 100,41 лв./ МВтч.   
 Видно от гореизложеното „ЧЕЗ Електро България” АД е коригирало цената по 
договора, но същата не съответства на определена съгласно т. 14 от решение № Ц - 
14/01.07.2014 г. на ДКЕВР за ФЕЦ с инсталирана мощност над 30 кВтp до 200 кВтp и 
процент на безвъзмездно финансиране над 60% до 70%.  
 За периода от 01.08.2015 г. до 30.09.2015 г. е произведена и фактурирана от 
дружеството електрическа енергия в общ размер на 24 418,50 кВтч., като са начислени и 
изплатени средства в общ размер на 2 451,86 лева без ДДС по цена в размер на 100,41 лв. 
за МВч., а не по определена с решение № Ц - 14/01.07.2014 г. на ДКЕВР в размер на 
106,14 лв./ МВтч. 
 Предвид на установеното на “Ви – Го 9991“ ЕООД са начислени и изплатени по-
малко от „ЧЕЗ Електро България” АД, респективно от „НЕК” ЕАД средства в размер 
на 139,87 лв.  
  
 2.1.2. Не декларирано подпомагане  
 Освен посочените в т. 1.2.1 от доклада 63 броя договора с производители, за които 
инвестицията за изграждането на 65 броя енергийни обекти за производство на електрическа 
енергия от възобновяеми източници се подпомага със средства от национална или европейска 
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схема за подпомагане и по отношение на които заявления за подпомагане са постъпили до 
влизането в сила на ЗЕВИ, за които в „ЧЕЗ Електро България” АД се съдържа информация за 
полученото подпомагане се констатира, че между „ЧЕЗ Електро България” АД и ЕТ „Гергана 
Илиева-2010” с ЕИК №201218954 е сключен договор № 251/22.06.2012 г. за изкупуване на 
електрическа енергия от ФтЕЦ „Гери” с преференциална цена в размер на 567,41 лв.  
 След подписване на договора за изкупуване на електрическа енергия от Гергана 
Илиева – собственик на ЕТ „Гергана Илиева-2010” е подписана Декларация от 25.06.2012 г. в 
т. 1 от която е декларирала, че при изграждането на електрическата централа не са използвани 
средства по национална и/или европейска схема за подпомагане.  
 В резултат на изложеното, след влизане в сила на изискванията на § 18, ал. 1 и ал. 2 от 
Преходните и заключителни разпоредби към ЗИД на ЗЕ (ДВ, бр. 56 от 24.07.2015 г.) цените, 
по които дружеството продава електрическа енергия на „ЧЕЗ Електро България” АД не са 
променени. 
 С писмо изх. № 26-Д-25/04.11.2015 г. подписано от директора на АДФИ се изиска от 
изпълнителния директор на ДФЗ да бъде представена наличната в ДФЗ информация за 
получено финансиране от ЕТ „Гергана Илиева – 2010” с ЕИК 201218954 по мерки 311 и 312 
от Програмата за развитие на селските райони. С писмото се изисква, в случай, че е получено 
финансиране да бъде предоставена информация за датата на подаване на заявлението за 
подпомагане, наименование и местонахождение на финансирания обект и процента на 
одобреното безвъзмездно финансиране. 
 С писмо подписано от зам. изпълнителния директор на ДФЗ с вх. № 26-Д-
25/19.11.2015 г. се представи в АДФИ изисканата по-горе информация, от която е видно: 
 От Разплащателна агенция към ДФ „Земеделие” на ЕТ „Гергана Илиева – 2010” е 
издадена Квитанция с идентификационен номер 01/312/01792/13.08.2010 г. за прием на 
Заявление за подпомагане по мярка 312. 
 На 09.09.2011 г. между ДФ „Земеделие” и ЕТ „Гергана Илиева – 2010” е сключен 
договор № 01/312/01792/09.09.2011 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, 
представляваща 79 % от одобрените и реално извършени разходи, свързани с 
осъществяването на проект: „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 68,04 
KW, БКТП 100KVA 20/04 KV и кабел 20 KV” - ФтЕЦ „Гери”. 
 Място на инвестицията е с. Струмяни, община Струмяни, обл. Благоевград.  
 Първоначално одобрените разходи по договора са в размер на 494 962,00 лв., като 
одобрената субсидия по договора е 391 160,00 лв. или процента на финансиране е 79 %.   
 Видно от приложените в досието на ЕТ „Гергана Илиева – 2010” документи, за 
енергийния обект е издадено от ДНСК Разрешение за ползване № ДК-07Бл-84/11.06.2012 г. на 
строеж: Фотоволтаична електроцентрала с мощност 68,04 KW, БКТП 100KVA 20/04 KV и 
кабел 20 KV”. 
 На 22.06.2012 г. между „ЧЕЗ Електро България” АД и ЕТ „Гергана Илиева -2010” е 
сключен договор № 251/22.06.2012 г. за изкупуване на електрическа енергия произведена от 
ФтЕЦ „Гери” с инсталирана мощност 68,04 KW. Определената преференциална цена по 
договора е в размер на 567,41 лв./ МВтч. Срокът на договора е до 11.06.2032 г. 
 Считано от 01.07.2011 г. с решение № Ц-18 от 20.06.2011 година Държавната комисия 
за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) е определила преференциална цена за продажба на 
електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници. На електрически централи с 
фотоволтаични модули над 30 кВт p до 200 кВт p, където попада ФтЕЦ „Гери”,  определената 
с решението цена е 567.41 лв./МВтч .  
 При проверката на договорените преференциални цени и изплатената електрическа 
енергия по сключения договор се установи, че за периода от сключване на договора до 
31.07.2015 г. „ЧЕЗ Електро България” АД е изкупувало електрическата енергия по 
преференциалната цена определена с решение на ДКЕВР/КЕВР действала към датата на 
Разрешение за ползване № ДК-07Бл-84/11.06.2012 г. на строеж ФтЕЦ „Гери”. 
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 Договорената цена в размер на 567.41 лв./МВтч е съгласно определената от ДКЕВР 
преференциална цена, действаща към датата на разрешението за ползване на обекта и е в 
съответствие с разпоредбата на чл. 31, ал. 1 от ЗЕВИ. 
 Видно от гореустановеното между „ЧЕЗ Електро България” АД и ЕТ „Гергана 
Илиева-2010” е сключен договор № 251/22.06.2012 г. за изкупуване на електрическа 
енергия от ФтЕЦ „Гери” с преференциална цена в размер на 567,41 лв.  
 След подписване на договора за изкупуване на електрическа енергия от Гергана 
Илиева – собственик на ЕТ „Гергана Илиева-2010” е подписана Декларация от 
25.06.2012 г. в т. 1 от която е декларирала, че при изграждането на електрическата 
централа не са използвани средства по национална и/или европейска схема за 
подпомагане.  
 Видно от представена от ДФЗ информация от Разплащателна агенция към ДФ 
„Земеделие” на ЕТ „Гергана Илиева – 2010” е издадена Квитанция с идентификационен 
номер 01/312/01792/13.08.2010 г. за прием на Заявление за подпомагане по мярка 312, 
като е сключен договор № 01/312/01792/09.09.2011 г. за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ, представляваща 79 % от одобрените и реално извършени разходи, 
свързани с осъществяването на проект: „Изграждане на фотоволтаична 
електроцентрала с мощност 68,04 KW, БКТП 100KVA 20/04 KV и кабел 20 KV” - ФтЕЦ 
„Гери”. 
 Предвид, че дружество не е декларирало, че е получило подпомагане от ДФЗ-РА 
по мярка 312 на ПРСР, преференциалната цена за изкупуване на произведената 
електрическа енергия от ФтЕЦ „Гери” по договор № 251/22.06.2012 г. не е приведена в 
съответствие с изискванията на § 18, ал. 1 и ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗЕ. 
 Съгласно изменения в ЗЕ публикувани ДВ бр. 56 от 24.07.2015 г. новата 
приложима преференциална цена за изкупуване на произведената електрическа енергия 
е определена в решение № Ц - 14 от 01.07.2014г. на ДКЕВР и за ФЕЦ с инсталирана 
мощност над 30 кВтp до 200 кВтp, с процент на безвъзмездното финансиране над 70% до 
80%, където попада ФтЕЦ „Гери” е в размер 100,41 лв./МВтч. 
 В резултат на гореизложеното за периода от 01.08.2015 г. до 30.09.2015 г. е 
произведена и фактурирана от ЕТ „Гергана Илиева -2010” - ФтЕЦ „Гери” електрическа 
енергия в общ размер на 18 137,25 кВтч., за която са издадени фактури № 65/31.08.2015 г. 
и № 68/30.09.2015 г. на обща стойност 10 291,26 лева, без ДДС по определената в 
договора преференциална цена в размер на 567.41 лв./МВтч, а не по следващата се цена 
в размер на 100,41 лв./МВтч.   
 Предвид на установеното на ЕТ „Гергана Илиева -2010” са начислени и 
изплатени от „ЧЕЗ Електро България” АД, респективно от „НЕК” ЕАД в повече 
средства в размер на 8 470,10 лв. без ДДС. 

 
Приложение от № 103 до № 114 вкл. 

 
 2.1.3. Проверка на съдържаща се в АУЕР информация за производители, с които 
„ЧЕЗ Електро България” АД, има сключени договори за изкупуване на електрическа 
енергия по преференциални цени. 

Електрическата енергия, произведена от възобновями източници е електрическа 
енергия, за която е издадена гаранция за произход и която се закупува по утвърдени от 
КЕВР преференциални цени, в съответствие с действащите Законови и подзаконови 
нормативни активе. 

Възобновяеми енергийни източници са слънчевата, вятърната, водната, геотермалната, 
аеротермалната, хидротелмалната и океанската енергия, възобновяваще се без видимо 
изтощаване при използването им, както и отпадни топлини, енергията от раститетелна и 
животинска биомаса, в т.ч. биогаз и енергията от индустриални и битови отпадъци. 
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Гаранцията за произход е електронен документ, който се издава за стандартно 
количество от 1 MWh електрическа енергия, произведена  от  възобновяеми  източници, 
удостоверяващ производителя, производствената централа и вида й, периода на 
производството, използваните схеми за подпомагане, периода на валидност на гаранцията, 
купувачът на енергията, за която е издадена гаранцията и други данни определени в чл. 34, 
ал.1 от ЗЕВИ. 

Съгласно чл.33 от Закона за енергията от възобновяеми източници, дейностите по 
издаване, прехвърляне и отмяна на гаранциите за произход на енергията от възобновяеми 
източници се извършват от Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР). 

Гаранциите за произход на електрическата енергия от възобновяеми източници се 
използват от доставчика на електрическа енергия за доказване дела на енергията от 
възобновяеми източници в общия му енергиен състав. Количеството енергия от възобновяеми 
източници, съответстващо на гаранции за произход, прехвърлени на трета страна от 
доставчика на електрическа енергия, се изважда от дела на енергията от възобновяеми 
източници в неговия енергиен състав. 

За изкупената електрическа енергия по чл. 31, ал. 5 от ЗЕВИ производителите заявяват 
издаване на гаранции за произход и ги прехвърлят на обществения доставчик, съответно на 
крайния снабдител, по реда на наредбата по чл. 35, ал. 4 от ЗЕВИ. 

Наредба № РД-16-1117/14.10.2011г. на министъра на икономиката, енергетиката и 
туризма за условията и реда за издаване, прехвърляне, отмяна и признаване на гаранциите за 
произход на енергията от възобновяеми източници е обнародвана в Държавен вестник бр.84 
от 28.10.2011г., в сила от 01.01.2012г., изменена и допълнена в ДВ бр.54/17.07.2012г. и ДВ 
бр.24/12.03.2013г. 

Съгласно чл.4, ал.1 на Наредбата, гаранции за произход на произведената енергия от 
възобновяеми източници се издават въз основа на заявление от производителя, независимо 
дали той подлежи на лицензиране по Закона за енергетиката. 

Заявлението може да бъде за произведената енергия от възобновяеми източници през 
един или повече календарни месеци и се подава в АУЕР по образец съгласно приложението 
след изтичане на календарния месец, в който е произведена енергията, но не по-късно от: 
1. десет календарни месеца след месеца, в който енергията е произведена - от 
производителите по чл. 24, т. 1 от Закона за енергията от възобновяеми източници; 
2. един календарен месец след месеца, в който енергията е произведена - от производители 
извън тези по т. 1. 

 Заявление не се подава за произведената енергия от възобновяеми източници само в 
един календарен месец, когато произведеното количество през този календарен месец е по-
малко от това, за което може да бъде издадена гаранция за произход. 

В чл.4 ал.5 от Наредбата  е посочено какво следва да съдържа Заявлението, като в т.11 
е указано посочването на използваните схеми за подпомагане. 

Със заявлението се представят и: данни за произведеното количество енергия от 
отделните съоръжения в енергийния обект; данни, които удостоверяват количеството 
енергия, произведена при използване на възобновяеми източници - когато при 
производството се използват различни енергийни източници и заверени от производителя: 
копия от фактури, издадени при продажбата на съответното количество енергия и копия от 
двустранно подписани протоколи. 

Съгласно чл.14. от Наредбата Агенцията създава и поддържа електронен регистър на 
гаранциите за произход, данни от който публикува на своята страница в интернет. 
Регистърът на гаранциите за произход е база от данни, управлявана от информационна 
система, разработена в съответствие с изискванията на Закона за електронно управление, и 
съдържа данни за производителите, включително наименованието и местонахождението на 
енергийния обект/енергийните обекти на производителя, и издадените, прехвърлените и 
отменените гаранции за произход. 
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При извършената проверка на издадените гаранции за произход на произведената 
енергия от възобновяеми източници, вписани в регистъра на АУЕР и закупената 
електрическа енергия от „ЧЕЗ Електро България“  АД от производители на ел.енергия от 
ВИ се установи следното: 

• 18(осемнадесет) дружества, са подали заявления в АУЕР за произведената 
електроенергия от тях, но не са спазили чл.34, ал.1,т.5 от ЗЕВИ и чл.4, ал.5, т.11 от 
Наредбата, т.е не са посочили използваните схеми за подпомагане при изграждането на 
енергийните обекти, въпреки че са ползвали такива, което е видно от представените от „ЧЕЗ 
Електро България” АД справки с писма изх. № CD-DOC-1520-1/02.11.2015 г. и изх. № CD-
DOC-1554-1/05.11.2015 г. и проверката на досиетата им в „ЧЕЗ Електро България“ АД, 
онагледено в следната таблица: 
 

№
   

Наименование на 
юридическото/физическо лице, страна 

по договора за изкупуване на 
ел.енергия 

Наименование 
на енергийния 

обект 

Договор за 
изкупуване на 
ел. енергия  
№/дата 

% 
на 
под
по
маг
ане

Използвани 
схеми за 

подпомагане
  

Цена 
към 

30.06.1
5 

лв./M
Wh 

Нова 
цена от 
01.08.15 
лв./MWh

Разлика
, % 

1 „Петров и сие - Рус марини“ СД ФтЕЦ Рус 
марини 1 241/21.06.2012 80 Мярка 311 605,23 147,43 

75,64%

2 „Петров и сие - Рус марини“ СД ФтЕЦ Рус 
марини 2 241/21.06.2012 80 Мярка 311 605,23 141,96 

76,54%

3 Стоян Стефанов Бъчваров ФтЕЦ 
Ст.Бъчваров 371/12.11.2012 20 КЛЕЕВЕИ 560,05 560,05 

0,00%
4 „Феникс – 93“ ЕООД ФтЕЦ Феникс 136/04.08.2011 80 Мярка 312 699,11 100,41 85,64%
5 ЕТ „ Натурекс – Ив. Христова“ ФтЕЦ Натурекс 150/02.11.2011 76 Мярка 311 699,11 100,41 85,64%
6 „Сънтина“ ЕООД ФтЕЦ Сънтина 154/02.12.2011 70 Мярка 311 699,11 106,14 84,82%

7 „ВЕИ Проджект“ АД ФтЕЦ ВЕИ 
Проджект 155/02.12.2011 70 Мярка 312 699,11 106,14 

84,82%
8 „Амитех“ ЕООД ФтЕЦ Амитех 156/02.12.2011 70 Мярка 312 699,11 106,14 84,82%
9 „Елис консулт“ ЕООД  ФтЕЦ Елис 262/27.06.2012 71 Мярка 312 567,41 100,41 82,30%

10 ЕТ „Габриела Тодорова – Солар“ ФтЕЦ Вещица 290/02.07.2012 66 Мярка 311 567,41 106,14 81,29%

11 „Примсол“ ЕООД ФтЕЦ Примсол 
кула 324/11.07.2012 80 Мярка 312 567,41 100,41 

82,30%
12 „Чолаков 2009“ ЕООД ФтЕЦ Черкаски 429/29.11.2013 79 Мярка 311 130,04 130,04 0,00%

13 „Зелени техн. с-ми“ ЕООД ФтЕЦ ЗТС 
Динково 440/20.02.2014 80 Мярка 312 191,13 100,41 

47,47%

14 „Гама солар“ ЕООД ФтЕЦ Гама 
солар 460/08.08.2014 80 Мярка 311 191,13 100,41 

47,47%
15 „Геоенергопроект“ АД ВЕЦ Етрополе 377/14.01.2013 20 КЛЕЕВЕИ 162,69 147,57 9,29%

16 „Хидроекоенерго – Тас“ ООД ВЕЦ Тас 2 - 
Влахи 53/07.02.2013 20 КЛЕЕВЕИ 156,01 141,36 

9,39%
17 ПАРАЛЕЛ 2000 Кооперация ВЕЦ Якоруда 104/17.06.2013 41 Мярка 311 156,01 119,35 23,50%
18 „Ватком“ ЕООД ФтЕЦ Ватком 137/05.08.2011 70 Мярка 311 699,11 106,14 84,82%

 
 Видно от таблицата 15 производители на електрическа енергия са фирми, които при 
подписването на Договорите за изкупуване  на електрическа енергия с  „ЧЕЗ Електро 
България“ АД, в приложение № 12“Декларация и документи, доказващи наличието или 
липсата на подпомагане със средствата по национална или европейска схема и за процента  на 
това подпомагане в размер на инвестицията  за изграждането на енергийния обект“ са 
посочили ползването на средства от ДФ „Земеделие“ по мярка 311 „Разнообразяване 
към неземеделски дейности” и мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на 
микропредприятия” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007г.-
2013 г.“. Останалите трима производителя на електрическа енергия - „Геоенергопроект“ АД, 
„Хидроекоенерго-Тас“ООД и Стоян Стефанов Бъчваров са посочили схеми за подпомагане 
КЛЕЕВЕИ(Кредитна линия на ЕБВР за Енергийна Ефективност Възобновяеми Енергийни 
Източници за България), като в досиетата им са налични молби заявления за финансиране 
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чрез КЛЕЕВЕИ, които са преди влизането в сила на Закона за енергията от възобновяеми 
източници, т.е. преди 03.05.2011г. и разпоредбите на чл. 31, ал. 7, т. 2 и ал. 8 съгласно §11 от 
ДР от същия закон са неприложими. Спазвайки разпоредбите на § 18 от ПЗР към Закона за 
изменение и допълнение на Закона за енергетиката са приложени цените по чл. 31, ал. 8 от 
същия закон, които последно са определени с решение на Комисията за енергийно и водно 
регулиране към датата на влизането в сила на този закон – 24.07.2015г. „ЧЕЗ Електро 
България“ АД е променило от 01.08.2015г. преференцалната цена на „Геоенергопроект“ 
АД от 162,69 лв./mWh  на 147,57 лв. лв./mWh и на „Хидроекоенерго – Тас“ ООД от 156,01 
лв./mWh на 141,36 лв./mWh, което подробно е описано в т. 2.11.56 и в т. 2.11.57 от 
настоящия доклад.  

Предвид на това, че дейностите по издаване, прехвърляне и отмяна на гаранциите 
за произход на енергията от възобновяеми източници се извършват от АУЕР, 
законодателят е предвидил АУЕР да следи спазването на ЗЕВИ и други нормативни 
актове, относими към издаването на гаранции за произход и в правомощията на АУЕР е 
да вземе решение във връзка с неподадената информация за използваните схеми за 
подпомагане от горепосочените 18(осемнадесет) производители на електрическа 
енергия. 
  

• 4(четири) дружества, които са подали заявления в Агенцията за устойчиво 
енергийно развитие за произведената от тях електроенергия са спазили чл.34, ал.1,т.5 от 
ЗЕВИ и чл.4, ал.5, т.11 от Наредбата, като са посочили използваните схеми за 
подпомагане - КЛЕЕВЕИ (Кредитната линия за енергийна ефективност и възобновяеми 
енергийни източници) при изграждането на енергийните обекти, но не са посочили 
използваните схеми за подпомагане в „ЧЕЗ Електро България“ АД. В досиетата им не са 
налични молби заявления за финансиране чрез  /КЛЕЕВЕИ/, така както са посочили това 
финансиране горепосочените фирми в АУЕР. 
 Дружествата, които са посочили в АУЕР използваните схеми за подпомагане при 
изграждането на енергийните си обекти, а в „ЧЕЗ Електро България“ АД не са посочили 
схемите за подпомагане са следните: 

No Юридическо лице Вид  Енергиен 
обект 

Номер/дата на 
договора за 

изкупуване на 
ел. енергия 

Мощност, 
MW 

Преференциа
лна цена, без 

ДДС           
лв./MWh 

Ценово 
решение на 
ДКЕВР 

№ Дата 

1 Троян енерджи ООД ВтЕЦ Шипково 79 15.10.2008 2,720 188,29 Ц-010/30.3.2011
2 Интерсол АД ФтЕЦ Пауново 1 89 27.3.2009 1,000 699,11 Ц-010/30.3.2011
3 Хидроенергетика ООД ВЕЦ Тополница 103 12.1.2010 0,310 213,09 Ц-010/30.3.2011
4 Финер Солар ЕООД ФтЕЦ Бруната 111 1.7.2010 1,200 699,11 Ц-010/30.3.2011

 
С посочените дружества „ЧЕЗ Електро България” АД има сключени договори за  

изкупуване на електрическа енергия произведена от ВЕИ. Договорите са сключени преди 
03.05.2011 г., т.е. преди влизане в сила на ЗЕВИ. 

При извършената проверка на представените фактури за закупената от „ЧЕЗ Електро 
България” АД електрическа енергия по преференциални цени произведена от ВЕИ се 
установи, че преференциалната цена по която е изкупувана ел. енергия от тези дружества не е 
променена от 01.08.2015 г. в съответствие с изискванията на § 18, ал. 1 и ал. 2 от ПЗР към 
ЗИД на ЗЕ. 

Гореустановеното се потвърждава и от представената от „ЧЕЗ Електро България“ АД с 
писмо изх. № CE-DOC-1554-1/05.11.2015 г. справка относно, производители от ВИ, чиято 
цена е редуцирана от 01.08.2015 г. в съответствие с посочените по-горе изисквания. 
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Въпреки публикуваната информация в АУЕР от четирите броя дружества за 
използването на средства по КЛЕЕВИ, при изграждането на енергийните си обекти „ЧЕЗ 
Електро България“ АД не е предприело действия за изпращане на писма на всеки един 
производител за предоставяне на информация относно декларираното подпомагане. 
 С писмо вх.№ СЕ-DOC-1731/23.11.2015г. при проверката се изискаха от управителните 
органи на дружеството да се предоставят писмени сведения относно мотивите на „ЧЕЗ 
Електро България” АД, въз основа на които преференциалната цена по която се изкупува ел. 
енергия от посочените по-горе дружества не е приведена в съответствие с изискванията на § 
18, ал. 1 и ал. 2 по ПЗР ОТ ЗИДЗЕ (ДВ бр. 56  24.07.2015г.) 
 С писмо изх.№ СЕ-DOC-1731-1/26.11.2015г. подписано от изпълнителния директор на 
„ЧЕЗ Електро България“ АД  се предостави писмен отговор, че дружеството е поискало 
информация относно декларираното подпомагане в АУЕР за всеки един от посочените 
производители. 
 Към писмото са приложени представените отговори от производителите, в които 
същите посочват, че се касае за усвояване на инвестиционни заеми по Кредитна линия за 
енергийна ефективност на ВЕИ и считат, че по същество това е възмезден банков заем с 
целево предназначение за изграждане на централа за производство на електрическа енергия 
от ВЕИ, а не безвъзмездно подпомагане. Дружествата считат, че получените от тях банкови  
заеми по никакъв начин не могат са третират като „схема за подпомагане" и промените в 
законодателството с ДВ бр. 56  24.07.2015г. не касаят конкретно техните случаи. 

Видно е различно третиране от „ЧЕЗ Електро България“ АД по отношение на 
прилагането на законовите разпоредби за дружества, които са декларирали схеми за 
подпомагане от КЛЕЕВЕИ в „ЧЕЗ Електро България“ АД. За тях преференциалната 
цена, по която е изкупувана ел. енергия  от крайния снабдител е променена от 01.08.2015 
г. в съответствие с изискванията на § 18, ал. 1 и ал. 2 от Преходните и заключителни 
разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ДВ, бр. 56 
от 24.07.2015 г., в сила от 24.07.2015 г.). 

  На горепосочените четири дружества, които не са декларирали  в „ЧЕЗ Електро 
България“ АД  схеми за подпомагане от КЛЕЕВЕИ, а в АУЕР са декларирали това 
обстоятелство, преференциалната цена не е променяна. 

Кредитната линия за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни 
източници за България /КЛЕЕВЕИ/ е разработена през 2004 от Европейската банка за 
възстановяване и развитие /ЕБВР/, в сътрудничество с българското правителство и 
Европейския съюз. Програмата предоставя кредитни линии на участващите банки, които от 
своя страна предоставят заеми на частни дружества за проекти по енергийна ефективност в 
промишлеността и малки проекти в областта на възобновяеми енергийни източници. 
  Кредитоискателят е частно предприятие или друга форма на преобладаваща частна 
собственост, създадена и функционираща на територията на България. Инвестицията трябва 
да е съобразена с местните закони за опазване на околната среда и да съответства и на 
екологичните и здравни норми на България и ЕС. За да отговаря на условията, 
кандидатстващият трябва да покрива изискванията на банката-партньор, отпускащ кредита и 
да бъде от частния сектор или да бъде с поне 50% частно участие.  

Проектът трябва да постига спестяване на енергия не по-малко от 20 % и да има 
вътрешна норма на възвръщаемост най-малко 10 %.  

Пакетът, който предоставя програма КЛЕЕВЕИ съдържа:  
− кредит до 2,5 милиона евро в проекти за енергийна ефективност или за 

възобновяеми енергийни източници. На практика се връщат само от 80 % до 85 % от 
главницата, защото при успешно реализиран проект се получава субсидия до 15 % от 
главницата по кредита в проекта. 

Предоставените средства от ЕБВР се допълват и от Международния Фонд за 
изваждане от експлоатация Козлодуй (МФК). В МФК участват Европейският съюз, 
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Австрия, Белгия, Дания, Франция, Гърция, Ирландия, Испания, Холандия и Великобритания. 
МФК е създаден с цел управление на безвъзмездната помощ, отпусната от ЕС за 
намаляване на последиците от предсрочното извеждане от експлоатация на блокове 1-4 
на АЕЦ “Козлодуй”. 

МФК предоставя безвъзмездна помощ, за да помогне на кредитополучателите да 
превъзмогнат бариерите, които все още срещат в хода на разработването, финансирането и 
изпълнението на инвестиционни проекти за устойчива енергия. В случая на КЛЕЕВЕИ 
безвъзмездната помощ за кредитополучателите се изразява в предоставяне на 
грант/субсидия при успешно реализиране на проекта, вариращ/а от 15% до 20% от 
размера на получения кредит. Благодарение на тези средства кандидатите получават и 
безплатна консултантска помощ. 

През 2009 година ЕБВР е одобрила второ продължение на КЛЕЕВЕИ до 30 юни 2011 
година за проектно финансиране чрез местните банки-партьори на частни български 
индустриални предприятия за повишаване на енергийната ефективност и за малки проекти в 
областта на възобновяемите енергийни източници. 
 Съгласно §1, т.21 от Допълнителните разпоредби на ЗЕВИ е дадена дефиниция на 
„схема за подпомагане“, която е инструмент, схема или механизъм, прилагани 
самостоятелно или съвместно с една или повече държави - членки на Европейския съюз, 
които насърчават използването на енергия от възобновяеми източници чрез: 

а) намаляване себестойността на тази енергия; 
б) увеличаване на цената, на която може да бъде продадена, или 
в) увеличаване обема на покупките на енергия от възобновяеми източници 

посредством задължение за изкупуване или потребление на енергия от възобновяеми 
източници или по друг начин, включително инвестиционни помощи, данъчни облекчения 
или намаления, връщане на платени данъци, схеми за подпомагане на задължението за 
използване на възобновяеми източници на енергия, включително тези, при които се 
използват зелени сертификати, и схеми за пряко ценово подпомагане, включително 
преференциални тарифи и премийни плащания. 
 С оглед гореизложеното, преценката за прилагането на § 18 от Преходните и 
заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката 
(ДВ, бр. 56 от 24.07.2015 г., в сила от 24.07.2015 г.) спрямо горепосочените дружества, 
ползвали подпомагане от КЛЕЕВЕИ е изцяло в правомощията на законоустановената 
материална компетентност на Комисията за енергийно и водно регулиране. 
 

Приложение № 4 и от № 115 до № 119 вкл. 
 
 2.2. Проверка на договорените преференциални цени и изплатената електрическа 
енергия по сключените договори с производители, за които инвестицията за 
изграждането на енергийния обект за производство на електрическа енергия от 
възобновяеми източници се подпомага със средства от национална или европейска 
схема за подпомагане и по отношение на които заявления за подпомагане са постъпили 
след влизането в сила на Закона за енергията от възобновяеми източници, относно 
съответствието им с решенията на ДКЕВР/КЕВР. 
 При извършената проверка се установи, че за периода от 12.11.2012 г. до 30.09.2015 г. 
„ЧЕЗ Електро България” АД, е изкупувало електрическа енергия по силата на 9 броя договора 
сключени в периода от 12.11.2012 г. до 16.03.2015 г. с производители на електрическа енергия 
от възобновяеми източници чрез енергийни обекти изградени със средства от национална или 
европейска схема за подпомагане и по отношение на които заявления за подпомагане са 
постъпили след влизането в сила на Закона за енергията от възобновяеми източници. 
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 Съгласно § 11 от Допълнителните разпоредби на ЗИЕВИ, разпоредбите на член 31, ал. 
7, т. 2 и ал. 8 се прилагат за проекти, по отношение на които заявления за подпомагане 
постъпват след влизането в сила на закона.  
 2.2.1. Договор за изкупуване на електрическа енергия № 371/12.11.2012 г. между 
„ЧЕЗ Електро България” АД и Стоян Стефанов Бъчваров 
 За енергийния обект от Стоян Стефанов Бъчваров е подадено с вх. № 
1200710481/08.06.2012 г. в „ЧЕЗ Разпределение България” АД Заявление за извършено 
монтиране на инсталация по чл. 24, ал. 1 за производство на електрическа енергия от ВЕИ, 
съгласно чл. 31 от ЗЕВИ. 
 За енергийния обект от Стоян Стефанов Бъчваров е подадено с вх. № 
1200725351/22.06.2012 г. в „ЧЕЗ Разпределение България” АД, с копие до „ЧЕЗ Електро 
България” АД Заявление за завършено монтиране на съоръженията на ФтЕЦ 3,375 kW 
разположена на покрива на гаража в  УПИ VIII-2595, кв. 21 по плана на „В.з. Американски 
колеж”, СО – район „Младост” гр. София, с адрес на централата: гр. София, ул. 182, № 13. 
 На 12.11.2012 г. между „ЧЕЗ Електро България” АД и Стоян Стефанов Бъчваров е 
сключен договор № 371/12.11.2012 г. за изкупуване на електрическа енергия произведена от 
ФтЕЦ „Стоян Бъчваров” с инсталирана мощност 0,003375 МW. Определената 
преференциална цена по договора е в размер на 560,05 лв./ МВтч. Срокът на договора е до 
12.11.2032 г. 
 В досието на обекта е налично Банково удостоверение изх. № 88003/14.11.2012 г. 
издадено от „Райфайзенбанк” АД , с което се удостоверява, че във връзка с предоставен 
кредит по програма Енергийна ефективност, съгласно договор за банков  кредит от 25.06.2012 
г. на Стоян Стефанов Бъчваров е изплатена безвъзмездна помощ в размер на 3 520,49 лв. 
 В досието на обекта е приложена Декларация от Стоян Стефанов Бъчваров, в която 
същият е декларирал: 
 - в т. 1, че при изграждането на ФтЕЦ „Стоян Бъчваров” са използвани средства по 
Кредитна линия за енергийна ефективност  на ЕБВР; 
 - в т. 2, че подпомагането е в размер на 20 %  
 Считано от 01.12.2011г. с Решение № Ц-36 от 07.11.2011 година ДКЕВР е определила 
цени на електрическата енергия произведена от възобновяеми източници, при които 
инвестицията за изграждането на енергийния обект се подпомага със средства от национална 
или европейска схема за подпомагане. За електрическата енергия произведена от ФЕЦ с 
инсталирана мощност до 30 кВтp, монтирани на покриви и фасади, с процент на безвъзмездно 
финансиране над 10 % до 20 %, където попада ФтЕЦ „Стоян Бъчваров”, определената с 
решението цена е 560.05 лв./ МВтч.  
 Договорената цена в размер на 560.05 лв./МВтч. е съгласно определената от ДКЕВР 
преференциална цена, действаща към датата на Заявление за извършено монтиране на 
инсталация по чл. 24, ал. 1 и е в съответствие с разпоредбата на чл. 31, ал. 7, т. 2 и ал. 8 във 
връзка с § 11 на ДР от ЗЕВИ. 
 За периода от 30.11.2012 г. до 30.09.2015 г. е произведена и фактурирана от ФтЕЦ 
„Стоян Бъчваров” електрическа енергия в общ размер на 9 811,50 кВтч., като са начислени и 
изплатени средства в общ размер на 5 494,91 лева без ДДС по определената с Решение № Ц-
36 от 07.11.2011 година преференциална цена в размер на 560.05 лв./МВтч. 
  
 2.2.2. Договор за изкупуване на електрическа енергия № 379/22.01.2013 г. между 
„ЧЕЗ Електро България” АД и „Стомар” ООД 
 От Разплащателна агенция към ДФ „Земеделие” на “Стомар” ООД, гр. Сандански е 
издадена Квитанция с идентификационен номер 01/311/00470/06.12.2011 г. за прием на 
Заявление за подпомагане по мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” от 
Програмата за развитие на селските райони за периода 2007г.-2013 г. 
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 На 18.07.2012 г. между ДФ „Земеделие” /Фондът/ и “Стомар“ ООД /Ползвател/ е 
сключен договор № 01/311/00470 от 18.07.2012 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ, представляваща 80 % от одобрените и реално извършени от Ползвателя, разходи, 
свързани с осъществяването на проекта.  
 Съгласно договора първоначално одобрената безвъзмездна финансова помощ е в 
размер на 135 100,80 лв. 
 С Анекс № 1 от 17.12.2012 г. към договора първоначално одобрената безвъзмездна 
финансова помощ е намалена на 126 172,80 лв. 
 В досието на обекта е приложена Декларация от 22.01.2012 г., подписана от Маргарита 
Пангева-управител на „Стомар” ООД, в която същата е декларирала: 
 - в т. 1, че при изграждането на ФтЕЦ „Стомар” са използвани средства по национална 
схема за подпомагане, по договор № 01/311/00470 от 18.07.2011 г., с квитанция за прием № 
01/311/00470/06.12.2011 г. ; 
 - в т. 2, е посочено, че считано от 22.01.2013 г. преференциалната цена за продажба на 
произведената електрическа енергия от централата, в съответствие с ценовото решение на 
ДКЕВР е в размер на 202,55 лв./Мвч.  
 За енергийния обект от Маргарита Атанасова Пангева – управител на „Стомар” ООД е 
подадено с вх. № 1200950127/21.12.2012 г. в „ЧЕЗ Разпределение България” АД Заявление за 
завършено монтиране на съоръженията на ФтЕЦ 30 kW разположена на покрив в  УПИ I-164,  
по плана на с. Ново Делчево, община Сандански, с адрес на централата: с. Ново Делчево, ул. 
„Братя Миладинови” № 24. 
 На 22.01.2013 г. между „ЧЕЗ Електро България” АД и „Стомар” ООД е сключен 
договор № 379/22.01.2013 г. за изкупуване на електрическа енергия произведена от ФтЕЦ 
„Стомар” с инсталирана мощност 0,030 МW. Определената преференциална цена по договора 
е в размер на 202,55 лв./ МВтч. Срокът на договора е до 22.01.2033 г. 
 Считано от 01.09.2012 г. с Решение № Ц-29 от 29.08.2012 година ДКЕВР е определила 
цени на електрическата енергия произведена от възобновяеми източници, при които 
инвестицията за изграждането на енергийния обект се подпомага със средства от национална 
или европейска схема за подпомагане. За електрическата енергия произведена от ФЕЦ с 
инсталирана мощност над 5 до 30 кВтp, монтирани на покриви и фасади, с процент на 
безвъзмездно финансиране над 70% до 80%, където попада ФтЕЦ „Стомар” , определената с 
решението цена е 202,55 лв./МВтч.  
 Договорената цена в размер на 202,55 лв./МВтч. е съгласно определената от ДКЕВР 
преференциална цена, действаща към датата на Заявление за извършено монтиране на 
инсталация по чл. 24, ал. 1 и е в съответствие с разпоредбата на чл. 31, ал. 7, т. 2 и ал. 8 във 
връзка с § 11 на ДР от ЗЕВИ. 
 За периода от 31.01.2013 г. до 30.09.2015 г. е произведена и фактурирана от „Стомар” 
ООД - ФтЕЦ „Стомар” електрическа енергия в общ размер на 117 987,00 кВтч., като са 
начислени и изплатени средства в общ размер на 23 876,66 лева без ДДС по определената с 
Решение № Ц-29 от 29.08.2012 година преференциална цена в размер на 202,55 лв./МВтч. 
 
 2.2.3. Договор за изкупуване на електрическа енергия 452/26.06.2014г. между „ЧЕЗ 
Електро България” АД и „Енерджи инвест 2012” ЕООД 
 
 От Разплащателна агенция към ДФ „Земеделие” на „Енерджи инвест 2012” ЕООД е 
издадена Квитанция с идентификационен номер 33/3/3120069/16.08.2012 г. за прием на 
Заявление за подпомагане по мярка 41 „Прилагане на стратегии за местно развитие” от 
Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 г.-2013 г. 
 На 23.07.2013 г. между ДФ „Земеделие” /Фондът/, „Местна инициативна група Троян и 
Априлци” и „Енерджи инвест 2012” ЕООД /Ползвател/ е сключен договор № 
33/3/3120069/23.07.2013 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, 
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представляваща 70 % от одобрените и реално извършени от Ползвателя, разходи, свързани с 
осъществяването на проекта.  
 Съгласно договора първоначално одобрената безвъзмездна финансова помощ е в 
размер на 53 829,15 лв. 
 В досието на обекта е приложена Декларация от 26.06.2014 г., подписана от Пенка 
Тодорова-управител на „Енерджи инвест 2012” ЕООД, в която същата е декларирала: 
 - в т. 1, че при изграждането на ФтЕЦ „Орешак” са използвани средства по национална 
схема за подпомагане, по договор № 33/3/3120069/23.07.2013 г., с квитанция за прием № 
33/3/3120069/16.08.2012 г. ; 
 - в т. 2, е посочено, че считано от 26.06.2014 г. преференциалната цена за продажба на 
произведената електрическа енергия от централата, в съответствие с ценовото решение на 
ДКЕВР е в размер на 204,02 лв./Мвч.  
 За енергийния обект от Марин Методиев Тодоров – изпълнителен директор на 
„Енерджи инвест 2012” ЕООД е подадено с вх. № 1201468592/30.04.2014 г. в „ЧЕЗ 
Разпределение България” АД Заявление за завършено монтиране на съоръженията на ФтЕЦ 
30 kW разположена на покрив на съществуваща сграда в  УПИ XVII-275,  по плана на с. Ново 
Делчево, община Сандански, с адрес на централата: с. Ново Делчево, ул. „Братя Миладинови” 
№ 24. 
 На 23.06.2014 г. между „ЧЕЗ Електро България” АД и „Енерджи инвест 2012” ЕООД е 
сключен договор № 452/26.06.2014 г. за изкупуване на електрическа енергия произведена от 
ФтЕЦ „Орешак” с инсталирана мощност 0,030 МW. Определената преференциална цена по 
договора е в размер на 204,02 лв./ МВтч. Срокът на договора е до 26.06.2034 г. 
 Считано от 01.07.2013 г. с Решение Ц-20/28.06.2013 г. ДКЕВР е определила цени на 
електрическата енергия произведена от възобновяеми източници, при които инвестицията за 
изграждането на енергийния обект се подпомага със средства от национална или европейска 
схема за подпомагане. За електрическата енергия произведена от ФЕЦ с инсталирана 
мощност над 5 до 30 кВт, монтирани на покриви и фасади, с процент на безвъзмездно 
финансиране над 60% до 70%, където попада ФтЕЦ „Орешак”, определената с решението 
цена е в размер на 204,02 лв./МВтч.  
 Договорената цена в размер на 204,02 лв./МВтч. е съгласно определената от ДКЕВР 
преференциална цена, действаща към датата на Заявление за извършено монтиране на 
инсталация по чл. 24, ал. 1 и е в съответствие с разпоредбата на чл. 31, ал. 7, т. 2 и ал. 8 във 
връзка с § 11 на ДР от ЗЕВИ. 
 За периода от 31.07.2014 г. до 30.09.2015 г. е произведена и фактурирана от „Енерджи 
инвест 2012” ЕООД - ФтЕЦ „Орешак” електрическа енергия в общ размер на 42 025,00 кВтч., 
като са начислени и изплатени средства в общ размер на 8 573,88 лева без ДДС по 
определената с Решение Ц-20/28.6.2013 г. преференциална цена в размер на 204,02 лв./МВтч. 

 
 2.2.4. Договор за изкупуване на електрическа енергия № 474/30.10.2014 г. между 
„ЧЕЗ Електро България” АД и „Панпауър” ЕООД 
 
 От Разплащателна агенция към ДФ „Земеделие” на „Панпауър” ЕООД е издадена 
Квитанция с идентификационен номер 23/312/02322/08.12.2011 г. за прием на Заявление за 
подпомагане по мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” от 
Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 г.-2013 г. 
 На 06.08.2012 г. между ДФ „Земеделие” /Фондът/ и „Панпауър” ЕООД /Ползвател/ е 
сключен договор № 23/312/02322/06.08.2012 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ, представляваща 80 % от одобрените и реално извършени от Ползвателя, разходи, 
свързани с осъществяването на проекта.  
 Съгласно договора първоначално одобрената безвъзмездна финансова помощ е в 
размер на 109 404,80 лв. 
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 В досието на обекта е приложена Декларация от 30.10.2014 г., подписана от Павел 
Пандезов-пълномощник на „Панпауър” ЕООД, в която същия е декларирал: 
 - в т. 1, че при изграждането на ФтЕЦ „Ихтиман” са използвани средства по 
национална схема за подпомагане, по договор № 23/312/02322/06.08.2012 г., с квитанция за 
прием № 23/312/02322/08.12.2012 г.; 
 - в т. 2, е посочено, че считано от 30.10.2014 г. преференциалната цена за продажба на 
произведената електрическа енергия от централата, в съответствие с ценовото решение на 
ДКЕВР е в размер на 141,96 лв./Мвч.  
 За енергийния обект от Павел Пандезов-пълномощник на „Панпауър” ЕООД е 
подадена с вх. № 1201607460/30.09.2014 г. в „ЧЕЗ Разпределение България” АД Заявление за 
завършено монтиране на съоръженията на ФтЕЦ 30 /29,103/ kW, монтирана върху част от 
покрива на жилищна и стопанска сграда, находяща се на ул. „Генерал Шувалов” № 30А, УПИ 
VII-739, кв. 105, гр. Ихтиман. 
 На 30.10.2014 г. между „ЧЕЗ Електро България” АД и „Панпауър” ЕООД е сключен 
договор № 474/30.10.2014 г. за изкупуване на електрическа енергия произведена от ФтЕЦ 
„Ихтиман” с инсталирана мощност 0,030 МW. Определената преференциална цена по 
договора е в размер на 141,96 лв./ МВтч. Срокът на договора е до 30.10.2034 г. 
 Считано от 01.07.2014 г. с Решение Ц-14/01.07.2014 г. ДКЕВР е определила цени на 
електрическата енергия произведена от възобновяеми източници, при които инвестицията за 
изграждането на енергийния обект се подпомага със средства от национална или европейска 
схема за подпомагане. За електрическата енергия произведена от ФЕЦ с инсталирана 
мощност над 5 до 30 кВт, монтирани на покриви и фасади, с процент на безвъзмездно 
финансиране над 70% до 80%, където попада ФтЕЦ „Ихтиман”, определената с решението 
цена е 141,96 лв./ МВтч.  
 Договорената цена в размер на 141,96 лв./ МВтч. е съгласно определената от ДКЕВР 
преференциална цена, действаща към датата на Заявление за извършено монтиране на 
инсталация по чл. 24, ал. 1 и е в съответствие с разпоредбата на чл. 31, ал. 7, т. 2 и ал. 8 във 
връзка с § 11 на ДР от ЗЕВИ. 
 За периода от 30.11.2014 г. до 30.09.2015 г. е произведена и фактурирана от 
„Панпауър” ЕООД - ФтЕЦ „Ихтиман” електрическа енергия в общ размер на 31 709,00 кВтч., 
като са начислени и изплатени средства в общ размер на 4 501,40 лева без ДДС по 
определената с Решение Ц-14/01.07.2014 г. преференциална цена в размер на 141,96 лв./ 
МВтч. 

 
 2.2.5. Договор за изкупуване на електрическа енергия № 369/01.11.2012 г.  между 
„ЧЕЗ Електро България” АД и ЕТ „Елмира Георгиева – Ичи” 
 
 От Разплащателна агенция към ДФ „Земеделие” на ЕТ „Елмира Георгиева – Ичи” е 
издадена Квитанция с идентификационен номер 23/311/00279/1/23.07.2010 г. за прием на 
Заявление за подпомагане по мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” от 
Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 г.-2013 г. 
 На 20.06.2011 г. между ДФ „Земеделие” /Фондът/ и ЕТ „Елмира Георгиева -Ичи”  
/Ползвател/ е сключен договор № 23/311/00279/20.06.2011 г. за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ, представляваща 70 % от одобрените и реално извършени от Ползвателя, 
разходи, свързани с осъществяването на проекта.  
 Съгласно договора първоначално одобрената безвъзмездна финансова помощ е в 
размер на 391 165,32 лв. 
 На 29.09.2011 г. към договора е подписан Анекс II, съгласно който Фондът предоставя 
безвъзмездна финансова помощ, представляваща 80 % от одобрените и реално извършени от 
Ползвателя, разходи, свързани с осъществяването на проекта.  
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 В досието на обекта е приложена Декларация от 01.11.2011 г., подписана от Елмира 
Димитрова - управител на ЕТ „Елмира Георгиева -Ичи”, в която същата е декларирала: 
 - в т. 1, че при изграждането на ФтЕЦ „Ичи” са използвани средства по национална 
схема за подпомагане; 
 - в т. 2 е декларирано, че подпомагането е в размер на 80 % от инвестицията за 
изграждане на енергийния обект;  
 - в т. 3, е посочено, че считано от 01.11.2012 г. преференциалната цена за продажба на 
произведената електрическа енергия от централата, в съответствие с ценовото решение на 
ДКЕВР е в размер на 135,06 лв./Мвч.  
 За енергийния обект е издадено от ДНСК Разрешение за ползване № СТ-05-
1314/12.10.2012 г. на строеж „Фотоволтаична електроцентрала /ФВЕЦ/ с мощност 84,24 KWp, 
Трафопост /БКТП/20/0,4 KV, 250 KVA/ Монтиран 100 KVA/, Кабели НН от ФВЕЦ до БКТП, 
с дължина на трасето 27 м и кабелна линия 20 KV от БКТП до съществуващ СРС на ВЕ 20 KV 
„Пчелин”, с дължина на трасето 159 М”. 
 На 01.11.2012 г. между „ЧЕЗ Електро България” АД и ЕТ „Елмира Георгиева -Ичи”, е 
сключен договор № 369/01.11.2012 г. за изкупуване на електрическа енергия произведена от 
ФтЕЦ „Долна баня” с инсталирана мощност 0,084 МW. Определената преференциална цена 
по договора е в размер на 135,06 лв./ МВтч. Срокът на договора е до 12.10.2032 г. 
 Считано от 01.09.2012 г. с Решение Ц-29/29.08.2012 г. ДКЕВР е определила цени на 
електрическата енергия произведена от възобновяеми източници, при които инвестицията за 
изграждането на енергийния обект се подпомага със средства от национална или европейска 
схема за подпомагане. За електрическата енергия произведена от ФЕЦ с инсталирана 
мощност над 30 кВтp до 200 кВтp, с процент на безвъзмездно финансиране над 70% до 80%, 
където попада ФтЕЦ „Долна баня”, определената с решението цена е 135,06 лв./ МВтч. 
 Договорената цена в размер на 135,06 лв./ МВтч. е съгласно определената от ДКЕВР 
преференциална цена, действаща към датата на Разрешение за ползване № СТ-05-
1314/12.10.2012 г. и е в съответствие с разпоредбата на чл. 31, ал. 7, т. 2 и ал. 8 във връзка с § 
11 на ДР от ЗЕВИ. 
 За периода от 30.11.2012 г. до 30.09.2015 г. е произведена и фактурирана от ЕТ 
„Елмира Георгиева – Ичи”-ФтЕЦ „Долна баня” електрическа енергия в общ размер на 
322 209,00 кВтч., като са начислени и изплатени средства в общ размер на 43 517,56 лева без 
ДДС по определената с Решение Ц-29/29.08.2012 г. преференциална цена в размер на 135,06 
лв./ МВтч. 
 
 2.2.6. Договор за изкупуване на електрическа енергия № 404/11.06.2013 г. между 
„ЧЕЗ Електро България” АД и ЕТ „Министъра-Валентин Иванов” 
 
 От Разплащателна агенция към ДФ „Земеделие” на ЕТ „Министъра-Валентин Иванов” 
 е издадена Квитанция с идентификационен номер 05/311/00400/11.11.2011 г. за прием на 
Заявление за подпомагане по мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” от 
Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 г.-2013 г.   
 На 16.05.2011 г. между ДФ „Земеделие” /Фондът/ и ЕТ „Министъра-Валентин Иванов” 
/Ползвател/ е сключен договор № 05/311/00400/16.05.2012 г. за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ, представляваща 80 % от одобрените и реално извършени от Ползвателя, 
разходи, свързани с осъществяването на проекта.  
 Съгласно договора първоначално одобрената безвъзмездна финансова помощ е в 
размер на 339 608,00 лв. 
 В досието на обекта е приложена Декларация от 11.06.2013 г., подписана от Иван 
Щилиянов-пълномощник на ЕТ „Министъра-Валентин Иванов”, в която същия е декларирал: 
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 - в т. 1, че при изграждането на ФтЕЦ „Раковица” са използвани средства по 
национална схема за подпомагане, по договор № 05/311/00400/16.05.2012 г., с квитанция за 
прием № 05/311/00400/11.11.2011 г.; 
 - в т. 2 е записано, че подпомагането е в размер на 80 % от инвестицията за изграждане 
на енергийния обект; 
 - в т. 3, е посочено, че считано от 11.06.2013 г. преференциалната цена за продажба на 
произведената електрическа енергия от централата, в съответствие с ценовото решение на 
ДКЕВР е в размер на 135,06 лв./Мвч.  
 За енергийния обект е издадено от ДНСК Разрешение за ползване № СТ-05-
544/25.03.2013 г. на строеж: „Фотоволтаична електроцентрала /ФВЕЦ/ с мощност 92,16 кWp, 
БКТП 100 кVА 20/0,4 кV и Кабел 20 кV от СРС пред ТП „Сушилня” от ВЕЛ 20 кVA 
„Калчовец” до БКТП и кабелна мрежа НН”. 
 На 11.06.2013 г. между „ЧЕЗ Електро България” АД и ЕТ „Министъра-Валентин 
Иванов”, е сключен договор № 404/11.06.2013 г. за изкупуване на електрическа енергия 
произведена от ФтЕЦ „Раковица” с инсталирана мощност 0,092 МW. Определената 
преференциална цена по договора е в размер на 135,06 лв./ МВтч. Срокът на договора е до 
25.03.2033 г. 
 Считано от 01.09.2012 г. с Решение Ц-29/29.08.2012 г. ДКЕВР е определила цени на 
електрическата енергия произведена от възобновяеми източници, при които инвестицията за 
изграждането на енергийния обект се подпомага със средства от национална или европейска 
схема за подпомагане. За електрическата енергия произведена от ФЕЦ с инсталирана 
мощност над 30 кВтp до 200 кВтp, с процент на безвъзмездно финансиране над 70% до 80%, 
където попада ФтЕЦ „Раковица”, определената с решението цена е 135,06 лв./ МВтч. 
 Договорената цена в размер на 135,06 лв./ МВтч. е съгласно определената от ДКЕВР 
преференциална цена, действаща към датата на Разрешение за ползване № СТ-05-
544/25.03.2013 г. и е в съответствие с разпоредбата на чл. 31, ал. 7, т. 2 и ал. 8 във връзка с § 
11 на ДР от ЗЕВИ. 
 За периода от 30.06.2013 г. до 30.09.2015 г. е произведена и фактурирана от ЕТ 
„Министъра-Валентин Иванов” - ФтЕЦ „Раковица” електрическа енергия в общ размер на 
275 271,75 кВтч., като са начислени и изплатени средства в общ размер на 37 178,23 лева без 
ДДС по определената с Решение Ц-29/29.08.2012 г. преференциална цена в размер на 135,06 
лв./ МВтч. 

 
 2.2.7. Договор за изкупуване на електрическа енергия № 425/17.10.2013 г. между 
„ЧЕЗ Електро България” АД и ЕТ „Съни - Севдалина Димитрова” 
 
 От Разплащателна агенция към ДФ „Земеделие” на ЕТ „Съни - Севдалина Димитрова” 
е издадена Квитанция с идентификационен номер 06/312/02010 от 21.11.2011 г. за прием на 
Заявление за подпомагане по мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на 
микропредприятия” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007г.-2013 г. 
 На 06.07.2012 г. между ДФ „Земеделие” /Фондът/ и ЕТ „Съни - Севдалина Димитрова” 
/Ползвател/ е сключен договор №06/312/02010/06.07.2012 г. за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ, представляваща 80 % от одобрените и реално извършени от Ползвателя, 
разходи, свързани с осъществяването на проекта.  
 Съгласно договора първоначално одобрената безвъзмездна финансова помощ е в 
размер на 391 160,00 лв. 
 За енергийния обект е издадено ДНСК Разрешение № СТ-05-1425/20.08.2013 г. за 
ползване на строеж „Фотоволтаична инсталация за производство на ел. енергия до 90 кWр.” с 
местонахождение, с. Долна Бешовица, община Роман, област Враца. 
 На 17.10.2013 г. между „ЧЕЗ Електро България” АД и ЕТ „Съни – Севдалина 
Димитрова” е сключен договор № 425/17.10.2013 г. за изкупуване на електрическа енергия 
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произведена от ФтЕЦ „Съни” с инсталирана мощност 87,1 кWр. Определената 
преференциална цена по договора е в размер на 130,04 лв./ МВтч. Срокът на договора е до 
20.08.2033 г. 
 Считано от 01.07.2013 г. с Решение № Ц-20 от 28.06.2013 година ДКЕВР е определила 
преференциална цена за продажба на електрическа енергия от възобновяеми енергийни 
източници. За електрическата енергия произведена от обекти /ФЕЦ/ изградени със средства 
от национална и/или европейска схема за подпомагане с инсталирана мощност над 30 кВт до 
200 кВт, с процент на безвъзмездно финансиране над 70% до 80%, където попада „ ФтЕЦ 
„Съни”, определената с решението цена е  130.04 лв./ МВтч.  
 Договорената цена в размер на 130.04 лв./ МВтч. е съгласно определената от ДКЕВР 
преференциална цена, действаща към датата на Разрешението за ползване на строежа - 
20.08.2013 г. и е в съответствие с разпоредбата на чл. 31, ал. 7, т. 2 и ал. 8 във връзка с § 11 на 
ДР от ЗЕВИ. 
 За периода от 31.10.2013 г. до 30.09.2015 г. е произведена и фактурирана от ЕТ „Съни - 
Севдалина Димитрова” - ФтЕЦ „Съни” електрическа енергия в общ размер на 158 705,00 
кВтч., като са начислени и изплатени средства в общ размер на 20 637,99 лева без ДДС по 
определената с Решение № Ц-20 от 28.06.2013 година преференциална цена в размер на 
130.04 лв./ МВтч. 
 
 2.2.8. Договор за изкупуване на електрическа енергия № 429/29.11.2013 г. между 
„ЧЕЗ Електро България” АД и „Чолаков 2009” ЕООД 
 
 От Разплащателна агенция към ДФ „Земеделие” на „Чолаков 2009” ЕООД е издадена 
Квитанция с идентификационен номер 12/311/00517/08.12.2011 г. за прием на Заявление за 
подпомагане по мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” от Програмата за 
развитие на селските райони за периода 2007 г.-2013 г.   
 На 24.07.2012 г. между ДФ „Земеделие” /Фондът/ и „Чолаков 2009” ЕООД /Ползвател/ 
е сключен договор № 12/311/00517/24.07.2012 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ, представляваща 79 % от одобрените и реално извършени от Ползвателя, разходи, 
свързани с осъществяването на проекта.  
 Съгласно договора първоначално одобрената безвъзмездна финансова помощ е в 
размер на 391 160,00 лв. 
 В досието на обекта е приложена Декларация от 29.11.2013 г., подписана от Мирослав 
Тошкин-управител на „Чолаков 2009” ЕООД, в която същия е декларирал: 
 - в т. 1, че при изграждането на ФтЕЦ „Черкаски” ще бъдат използвани средства по 
национална схема за подпомагане, по договор № 12/311/00517/24.07.2012 г., с квитанция за 
прием № 12/311/00517/08.12.2011 г.; 
 - в т. 2 е записано, че подпомагането е в размер на 79 % от инвестицията за изграждане 
на енергийния обект; 
 - в т. 3, е посочено, че считано от 29.11.2013 г. преференциалната цена за продажба на 
произведената електрическа енергия от централата, в съответствие с ценовото решение на 
ДКЕВР е в размер на 130,04 лв./Мвч.  
 За енергийния обект е издадено от ДНСК Разрешение за ползване № СТ-05-
1842/17.10.2013 г. на строеж: „Фотоволтаична електроцентрала /ФВЕЦ/ с мощност 102,60 
кWp” и „Външно кабелно захранване  20 кV и МКТП 100 кVА 0,4/20 кV”, с. Черкаски, 
община Вършец, област Монтана. 
 На 29.11.2013 г. между „ЧЕЗ Електро България” АД и „Чолаков 2009” ЕООД е 
сключен договор № 429/29.11.2013 г. за изкупуване на електрическа енергия произведена от 
ФтЕЦ „Черкаски” с инсталирана мощност 0,103 МW. Определената преференциална цена по 
договора е в размер на 130,04 лв./ МВтч. Срокът на договора е до 17.10.2033 г. 
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 Считано от 01.07.2013 г. с решение № Ц-20 от 28.06.2013 година ДКЕВР е определила 
преференциална цена за продажба на електрическа енергия от възобновяеми енергийни 
източници. За електрическата енергия произведена от обекти /ФЕЦ/ изградени със средства 
от национална и/или европейска схема за подпомагане с инсталирана мощност над 30 кВт до 
200 кВт, с процент на безвъзмездно финансиране над 70% до 80%, където попада „ ФтЕЦ 
„Черкаски”, определената с решението цена е 130.04 лв./ МВтч.  
 Договорената цена в размер на 130.04 лв./ МВтч. е съгласно определената от ДКЕВР 
преференциална цена, действаща към датата на Разрешение за ползване № СТ-05-
1842/17.10.2013 г. и е в съответствие с разпоредбата на чл. 31, ал. 7, т. 2 и ал. 8 във връзка с § 
11 на ДР от ЗЕВИ. 
 За периода от 31.12.2013 г. до 30.09.2015 г. е произведена и фактурирана от „Чолаков 
2009” ЕООД - ФтЕЦ „Черкаски” електрическа енергия в общ размер на 246 598,25 кВтч., като 
са начислени и изплатени средства в общ размер на 32 067,62 лева без ДДС по определената с 
Решение № Ц-20 от 28.06.2013 година преференциална цена в размер на 130.04 лв./ МВтч.  

 
 2.2.9. Договор за изкупуване на електрическа енергия № 438/05.02.2014 г. между 
„ЧЕЗ Електро България” АД и СД „Димчеви и сие” ООД 
 От Разплащателна агенция към ДФ „Земеделие” на СД „Димчеви и сие” ООД, гр. 
Перник е издадена Квитанция с идентификационен номер 14/311/00501/08.12.2011 г. за прием 
на Заявление за подпомагане по мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” от 
Програмата за развитие на селските райони за периода 2007г.-2013 г. 
 На 18.07.2012 г. между ДФ „Земеделие” /Фондът/ и СД „Димчеви и сие” ООД 
/Ползвател/ е сключен договор № 14/311/00501 от 18.07.2012 г. за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ, представляваща 54 % от одобрените и реално извършени от 
Ползвателя, разходи, свързани с осъществяването на проекта.  
 Съгласно договора първоначално одобрената безвъзмездна финансова помощ е в 
размер на 391 160,00 лв., съгласно Таблица за одобрените инвестиционни разходи, в която 
общия размер на разходите, за които се кандидатства е в размер на 727 913,26 лв. 
 С Анекс № 1 от 10.04.2013 г. и Анекс № 2 от 26.08.201 г. към договор № 14/311/00501 
от 18.07.2012 г. е изменена Таблица за одобрените инвестиционни разходи, приложение № 1 
към договора. В новите таблици /приложение № 1/ е намален общият размер на разходите, за 
които се кандидатства от 727 913,26 лв. на 500 223,47 лв. без да е намаляван размера на  
одобрената безвъзмездна финансова помощ. В резултат на изложеното е увеличен процента 
от одобрените и реално извършени от Ползвателя, разходи, свързани с осъществяването на 
проекта от 54 % на 78 %.  
 В досието на обекта е приложена Декларация от 05.02.2014 г., подписана от Цветана 
Захаринова - управител на СД „Димчеви и сие”, в която същата е декларирала: 
 - в т. 1, че при изграждането на ФтЕЦ „Димонт” са използвани средства по национална 
схема за подпомагане, по договор № 14/311/00501 от 18.07.2012 г., с квитанция за прием № 
14/311/00501/08.12.2011 г.; 
 - в т. 2 е записано, че подпомагането е в размер на 75 % от инвестицията за изграждане 
на енергийния обект; 
 - в т. 3, е посочено, че считано от 05.02.2014 г. преференциалната цена за продажба на 
произведената електрическа енергия от централата, в съответствие с ценовото решение на 
ДКЕВР е в размер на 130,04 лв./Мвч.  
 За енергийния обект е издадено от ДНСК Разрешение за ползване № СТ-05-
2031/19.11.2013 г. на строеж „Фотоволтаична електроцентрала /ФВЕЦ/ с мощност 200 KW и 
кабел 20 KV обслужващ ПИ 000126”, с местонахождение: ПИ 000126, м. „Стопански двор”, с 
Пещера, община Земен, област Перник. 
 На 05.02.2014 г. между „ЧЕЗ Електро България” АД и СД „Димчеви и сие” е сключен 
договор № 438/05.02.2014 г. за изкупуване на електрическа енергия произведена от ФтЕЦ 



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
          Финансов инспектор:       162

„Димонт” с инсталирана мощност 0,200 МW. Определената преференциална цена по договора 
е в размер на 130,04 лв./ МВтч. Срокът на договора е до 05.02.2034 г. 
 Считано от 01.07.2013 г. с Решение № Ц-20 от 28.06.2013 година ДКЕВР е определила 
преференциална цена за продажба на електрическа енергия от възобновяеми енергийни 
източници. За електрическата енергия произведена от обекти /ФЕЦ/ изградени със средства 
от национална и/или европейска схема за подпомагане с инсталирана мощност над 30 кВт до 
200 кВт, с процент на безвъзмездно финансиране над 70% до 80%, където попада ФтЕЦ 
„Димонт”, определената с решението цена е 130.04 лв./ МВтч.  
 Договорената цена в размер на 130.04 лв./ МВтч. е съгласно определената от ДКЕВР 
преференциална цена, действаща към датата на Разрешение за ползване № СТ-05-
2031/19.11.2013 г. и е в съответствие с разпоредбата на чл. 31, ал. 7, т. 2 и ал. 8 във връзка с § 
11 на ДР от ЗЕВИ. 
 За периода от 28.2.2014 г. до 30.09.2015 г. е произведена и фактурирана от СД 
„Димчеви и сие” - ФтЕЦ „Димонт”електрическа енергия в общ размер на 456 441,25 кВтч., 
като са начислени и изплатени средства в общ размер на 59 355,61 лева без ДДС по 
определената с Решение № Ц-20 от 28.06.2013 преференциална цена в размер на 130.04 лв./ 
МВтч. 
 

Приложение от № 1 до № 3, № 5, от № 10 до № 12 и от № 78 до № 80 вкл. 
 

При извършената проверка на договорените преференциални цени и изплатената 
електрическа енергия по сключените договори с производители, за които инвестицията 
за изграждането на енергийния обект за производство на електрическа енергия от 
възобновяеми източници се подпомага със средства от национална или европейска 
схема за подпомагане и по отношение на които заявления за подпомагане са постъпили 
след влизането в сила на Закона за енергията от възобновяеми източници, относно 
съответствието им с решенията на ДКЕВР/КЕВР се установи: 
 - за периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г. - по силата на сключени 2 договора за 
произведена ел. енергия от 2 енергийни обекта, „ЧЕЗ Електро България” АД е закупило 
и изплатило 10 197,00 kWh произведена електрическа енергия на обща стойност 1 430,75 
лв.; 
 - за периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г. - по силата на сключени 6 договора за 
произведена ел. енергия от 6 енергийни обекта, „ЧЕЗ Електро България” АД е закупило 
и изплатило 257 808,00 kWh произведена електрическа енергия на обща стойност 39 
213,73 лв.; 
 - за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. - по силата на сключени 9 договора за 
произведена ел. енергия от 9 енергийни обекта, „ЧЕЗ Електро България” АД е закупило 
и изплатило 727 160,00 kWh произведена електрическа енергия на обща стойност 100 
914,97 лв.; 
 - за периода от 01.01.2015 г. до 30.09.2015 г. - по силата на сключени 9 договора за 
произведена ел. енергия от 9 енергийни обекта, „ЧЕЗ Електро България” АД е закупило 
и изплатило 665 592,75 kWh произведена електрическа енергия на обща стойност 
93 644,41 лв. 
 Общо за периода от 01.01.2010 г. до 30.09.2015 г. по посочените по-горе договори 
„ЧЕЗ Електро България” АД е закупило и изплатило общо 1 660 757,75  kWh 
произведена електрическа енергия на обща стойност 235 203,86  лв. 
 При проверката се установи, че договорените преференциални цени са 
определени съгласно разпоредбата на чл. 31, ал. 7, т. 2 и ал. 8 във връзка с § 11 на ДР от 
ЗЕВИ и в съответствие с решенията на ДКЕВР/КЕВР относно определянето на 
преференциални цени на електрическа енергия, произведена от възобновяеми 
източници, когато инвестицията за изграждането на енергийния обект за производство 
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на електрическа енергия от възобновяеми източници се подпомага със средства от 
национална или европейска схема за подпомагане. 
 Изплатената електрическа енергия по сключените 9 броя договора е по 
посочените в договорите преференциални цени.  
 
   

Настоящият доклад се състави в два еднообразни екземпляра, от които един за „ЧЕЗ 
Електро България” АД, гр.София и един за Агенцията за държавна финансова инспекция. 
    
  
        

Финансови инспектори:  1. ..........................   
       /Антон Стойнев/ 
 
    2. ………………. 
       /Нела Петрова/ 
 
    3. ………………… 
       /Анна Георгиева -Гърмидолова/ 
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