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І. ВЪВЕДЕНИЕ 
 
В изпълнение на Заповед № ФК-10-1110/02.10.2015 г., изменена със Заповед № ФК-

10-1326/23.11.2015 г. на директора на Агенцията за държавна финансова инспекция 
(АДФИ), екип в състав: Мариана Стоянова Енчева – държавен финансов инспектор, 
Пламена Марчева Канева и Миглена Недялкова Милева – главни финансови инспектори от 
АДФИ, извършихме проверка на „Енерго - Про Продажби” АД, гр. Варна. Проверката е 
възложена на основание чл.80а, ал.6, във връзка с чл.80а, ал.1, ал.4 и ал.7 от Закона за 
енергетиката (ЗЕ). 

„Енерго - Про Продажби” АД, със седалище и адрес на управление гр. Варна, Варна 
Тауърс-Г, бул. „Владислав Варненчик” № 258, е акционерно дружество с ЕИК 103533691 с 
капитал в размер на 1 501 000 лв., разпределен в 1 501 000 безналични акции с номинал от 1 
лв. Дружеството е с предмет на дейност: Обществено снабдяване с електрическа енергия и 
продажба на електрическа енергия на потребителите, присъединени към електро-
разпределителната мрежа, при наличието и поддържането на валидна лицензия за 
обществено снабдяване с електрическа енергия на тези потребители. В тази връзка 
дружеството сключва сделки с електрическа енергия по регулирани цени, както и на 
организирания пазар на електрическа енергия в съответствие с действащото 
законодателство. При наличие и поддържане на съответната валидна лицензия дружеството 
осъществява други дейности в областта на енергетиката, съгласно действащото 
законодателство. Дружеството ще предоставя услугата координатор на балансираща група. 
При наличие на валидна лицензия за търговец на електрическа енергия и валидна 
регистрация като търговски участник, дружеството ще сключи директни сделки при 
свободно договорени цени с привилегировани потребители за покупко-продажба на 
електрическа енергия. 

„Енерго - Про Продажби” АД, гр. Варна е с двустепенна система на управление 
включваща: Надзорен съвет, състоящ се от трима члена и Управителен съвет, състоящ се от 
четирима члена. Дружеството се представлява заедно от всеки двама от четиримата членове 
на Управителния съвет – Боряна Димитрова Пенева, Георги Коршия от Грузия,  Пламен 
Стоянов Стефанов и Яна Маринова Димитрова. 

„Енерго - Про Продажби” АД, гр. Варна притежава лицензия за снабдяване с 
електрическа енергия от краен снабдител и лицензия за доставка на електрическа енергия от 
доставчик от последна инстанция. Територията на лицензиите на „Енерго - Про Продажби” 
АД, гр. Варна покрива областите в Североизточна България с административни центрове: 
Варна, Добрич, Шумен, Търговище, Велико Търново, Русе, Габрово, Силистра и Разград. 

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 изплатена 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 48 работни дни, с начална дата 06.10.2015 г. и крайна дата 

10.12.2015 година.  
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Направените констатации обхващат задачите, поставени със заповедта за възлагане и 
отразяват обективно установените факти и обстоятелства.   

 
ІІ. КОНСТАТАЦИИ 
 
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. 

Последният приключил регулаторен/ценови период за крайния снабдител „Енерго – 
Про Продажби“ АД, гр. Варна включва времето от  01.07.2014 г. до 31.07.2015 година. 

Приложимите към проверката нормативни актове са: Закон за енергетиката (ЗЕ) и до 
приемане на ЗЕ Закона за енергетиката и енергийната ефективност, Закон за енергията от 
възобновяеми източници (ЗЕВИ) и до приемане на ЗЕВИ Закон за възобновяемите и 
алтернативни енергийни източници и биогоривата (ЗВАЕИБ), съответните наредби за 
регулиране на цените на електрическа енергия (НРЦЕЕ) - по чл.36, ал.3 от ЗЕ, решения на 
ДКЕВР/КЕВР и други нормативни и поднормативни актове, с всички изменения и 
допълнения за периода от сключване на договорите за изкупуване на електрическа енергия 
по преференциални цени до 31.07.2015 година. 

Със ЗВАЕИБ (отменен с влизане  сила на ЗЕВИ - ДВ бр.35 от 03.05.2011 г.) и 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. 

Съгласно чл.16, ал.1 от ЗВАЕИБ (отм.), общественият доставчик, съответно крайните 
снабдители, изкупуват цялото количество електрическа енергия, по реда определен в 
разпоредбата. На основание чл.16, ал.2 ЗВАЕИБ, електрическата енергия  произведена от 
възобновяеми енергийни източници или алтернативни енергийни източници, с изключение 
на енергията, произведена от водноелектрически централи с инсталирана мощност над 10 
MW се изкупува по преференциална цена, определена по реда на съответната наредба по 
чл.36, ал.3 от ЗЕ. Съгласно чл.21, ал.1 от ЗВАЕИБ, ДКЕВР ежегодно до 31 март определя 
преференциални цени за продажба на електрическа енергия, произведена от възобновяеми 
или алтернативни енергийни източници. Изкупуването на електрическата енергия се 
извършва по дългосрочни договори за изкупуване, подробно регламентирано по срокове и 
влизане в сила на договорите с §3 от ПЗР на ЗВАЕИБ).  

На основание 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. С чл.31, ал.11 от ЗЕВИ (изменен изцяло с ДВ, бр.29 от 2012 г., в сила от 
10.04.2012 г.) е определено, че когато е предвидено отделни части от енергийния обект да 
бъдат въвеждани поетапно в експлоатация, цената за изкупуване на електрическата енергия 
се променя при въвеждане в експлоатация на всеки следващ етап, като тя е средно 
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претеглена цена към съответстващите инсталирани мощности между цената за изкупуване 
до датата на въвеждане в експлоатация на съответната част и определената от ДКЕВР 
преференциална цена към тази дата, и се определя по методика, приета от ДКЕВР. 

Комисията (ДКЕВР/КЕВР), 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. Преференциалната цена на електрическата енергия от 
възобновяеми източници, съгласно чл.32, ал.3 от ЗЕВИ 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 §7, ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на 
ЗЕВИ /ДВ бр.35 от 03.05.2011 г./ е определено, че за енергийни обекти, с изключение на 
водноелектрически централи с обща инсталирана мощност над 10 MW, въведени в 
експлоатация към датата на влизане в сила на закона, дългосрочните договори за 
изкупуване на електрическата енергия от възобновяеми източници запазват действието си, 
като преференциалната цена за изкупуване е действащата към датата на влизане в сила на 
закона. Съгласно ал.2, за енергийни обекти, за които към датата на влизане в сила на закона 
са сключени предварителни договори за присъединяване, за които се изпълнят условията по 
§ 6, ал. 2, или са сключени договори за присъединяване, цената по договорите за изкупуване 
на електрическа енергия от възобновяеми източници е действащата към датата на съставяне 
на констативен акт за завършване изграждането на енергийния обект съгласно чл.176, ал.1 
от ЗУТ. На основание §8, ал.1, в срок до един месец от датата на влизането в сила на закона, 
ДКЕВР определя и обявява преференциални цени по чл.32 от ЗЕВИ, като до определянето 
им, регламентирано с §8, ал.2, се прилагат цените, определени към датата на влизането в 
сила на закона. 

Видно от гореизложеното, след влизане в сила на ЗЕВИ, преференциалните цени за 
изкупуване на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници не се изменят за 
срока на договорите, като за договорите, сключени по ЗЕВИ те се определят по реда на  
чл.31, ал.1 от ЗЕВИ, а за въведените в експлоатация към датата на влизане в сила на закона, 
преференциалната цена за изкупуване е действащата към датата на влизане в сила на 
закона. 

За произведената и изкупена електрическа енергия, следва да бъдат издадени 
гаранции за произход на производителите, като същите се прехвърлят на крайния 
снабдител, по реда на наредбата по чл.35, ал.4 от ЗЕВИ (Наредба № РД-16-1117 от 
14.10.2011 г. за условията и реда за издаване, прехвърляне, отмяна и признаване на 
гаранциите за произход на енергията от възобновяеми източници (НУРИПОПГПЕВИ), 
регламентирано с чл.34 от ЗЕВИ. Съгласно чл.3 от НУРИПОПГПЕВИ, гаранцията за 
произход (ГП) е доказателство пред крайния потребител, че доставеното му количество 
енергия е произведено от възобновяеми източници и служи за определяне на количеството 
енергия, което „Енерго - Про Продажби“ АД, съответно „НЕК“ ЕАД, изкупува от 
производителите по определената преференциална цена. ГП се издава от Агенцията за 
устойчиво енергийно развитие (АУЕР) за стандартно количество от един МWh, въз основа 
на заявление от производителя. 

При проверката се установи, че през периода от 01.07.2014 г. до 31.07.2015 г. са в 
сила 376 броя договори за изкупуване на електрическа енергия по преференциални цени, 
сключени между крайния снабдител „Енерго-Про Продажби“ (до 10.09.2012 г. „Е.ОН 
България Продажби” АД, гр. Варна) и енергийни предприятия, от тях: 

• 112 броя договори, сключени за изкупуване на електрическа енергия, произведена 
от вятърни централи; 

• 240 броя договори, сключени за изкупуване на електрическа енергия, произведена 
от фотоволтаични централи; 

 • 21 броя договори, сключени за изкупуване на електрическа енергия, произведена 
от водни централи; 
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• 3 броя договори, сключени за изкупуване на електрическа енергия, произведена от 
две биогазови централи и една електрическа централа, работеща чрез директно използване 
на биомаса с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия. 

Във връзка с определяне на цените за изкупуване на електрическа енергия, в 
договорите, сключени преди влизане на ЗЕВИ в сила (чл.18), са включени текстове, с които 
страните (крайният снабдител и производителите) са договорили, че цените са регулирани и 
се определят от ДКЕВР. Договорено е, че когато с решение на компетентния орган се 
промени преференциалната цена за изкупуване на електрическа енергия, то тя се прилага 
между страните от датата на влизане на решението в сила, без да е необходимо подписване 
на допълнително споразумение към договора. Договорени са действащите към подписване 
на договорите цени, съгласно приложимото решение на ДКЕВР, изписани номер и дата. 
След влизане на ЗЕВИ в сила, в договорите за изкупуване на електрическа енергия, 
произведена от възобновяеми източници са включени клаузи, са вменени задължения на 
производителите (чл.16, ал.4 и ал.5 в по-голямата част от договорите) за следното:  

• когато след подписване на договорите се установи,  че инвестицията за изграждане 
на енергийния обект за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници 
се подпомага със средства от национална или европейска схема за подпомагане и 
производителят е подал заявление за подпомагане след влизане в сила на ЗЕВИ, то 
договорената преференциална цена се променя и се прилага цената, определена от ДКЕВР, 
съобразно процента на безвъзмездно финансиране; 

• в описаните по-горе случаи, производителят се задължава в срок от един месец от 
получаване на финансиране по национална или европейска схема за подпомагане, да 
преведе по банковата сметка на купувача („Енерго – Про Продажби“ АД) сума, равняваща 
се на закупеното до момента количество по разликата между заплатената преференциална и 
коригираната цена; производителят издава коригиращ протокол за разликата. 

Сключените от „Енерго – Про Продажби“ АД договори за изкупуване на 
електрическа енергия, произведена от възобновяеми източници са типови, по видове 
производители, в зависимост от годината на сключване, и във връзка с действащите 
нормативни актове. 

В договорите за изкупуване на електрическа енергия са уговорени начина на 
отчитане на произведената електрическа енергия, документиране на производствения и 
отчетен процес, фактуриране на произведена електрическа енергия, срокове за изготвяне на 
фактури, срокове за заплащане, начина на заплащане, неустойки при неизпълнение на 
договорни задължения и други. Сключените договори са окомплектовани в досиета, като 
във всяко досие се съдържат: договор; анекси, ако са сключвани; строителни документи; 
включително за завършване и въвеждане на обекта в експлоатация; предварителен договор 
за присъединяване на обект на независим производител на електрическа енергия; договор за 
присъединяване; договор за достъп на производител на електрическа енергия до 
електроразпределителната мрежа; искане за сключване на договор за изкупуване на енергия 
и други относими.  

1.1. 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. 

Разчетните взаимоотношения между  крайния снабдител и енергийните предприятия 
са във връзка с договорните отношения за изкупуване на електрическа енергия и по ред, 
съобразно договореностите между страните.  

Ежемесечно всяко енергийно предприятие (производител) е издавало фактура за 
произведена електрическа енергия. Фактурата е за текущия месец, с дата – последния ден от 
месеца. Във фактурата се съдържа информация за: мярка (kw/h), количество произведена 
ел.енергия, стойност и сума за плащане. При проверката се установи, че към всяка фактура 
е приложен Протокол за отчет на произведената и постъпилата в електроразпределителната 
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мрежа активна електрическа енергия от съответната електрическа централа – Приложение 
№ 2. В протокола се съдържа информация за: клиентски номер за потребление и достъп; 
абонатен номер; клиентски номер; обект номер; константа СТИ (средство за търговско 
измерване); фабричен номер на електромер; показания на електромера за постъпилата в 
електроразпределителната мрежа активна електрическа енергия – ново /показания час и 
дата/, старо /показания час и дата/ и разлика, константа СТИ; служебна енергия – с данни 
при необходимост; корекция разлика място на измерване и присъединяване – с данни при 
необходимост; нето електрическа енергия за месеца в kWh. Протоколът е издаден от 
представител на „Енерго – Про Мрежи“ АД, гр. Варна.  

При проверката се установи, че след постъпване на фактурите в „Енерго – Про 
Продажби“ АД, гр. Варна, от страна на дружеството са извършени контролни процедури и 
одобрение на същите, включващи: 

• проверка за материално съответствие – количество, цена, стойност 
• одобрение от директор на Дирекция „Доставка на електрическа енергия“ 
• одобрение от член на Управителния съвет на дружеството 
Счетоводното отражение на разчетните взаимоотношения между крайния снабдител 

„Енерго – Про Продажби“ АД и енергийните предприятия, по отношение фактурите за 
закупената електрическа енергия са отразени по дебита на сметка 3049999999 „Енергия за 
префактуриране“  (количество и стойност) срещу кредита на  401 „Доставчици“, съответно 
по аналитични партиди на производителите. Префактурирането на закупената електрическа 
енергия към НЕК е отразено по същата сметка, 3049999999 „Енергия за префактуриране“ 
(количество и стойност) с отрицателен знак, съответно срещу сметка 411 „Клиенти“, 
партидата на НЕК за ВЕИ. Така по сметка 3049999999 „Енергия за префактуриране“ са 
видни количествата и стойността на закупената от производителите и продадената на 
„НЕК“ ЕАД електрическа енергия. За всеки месец от проверявания период дебитните и 
кредитните обороти са с еднакви стойности и крайни салда няма. При проверката на 
оборотите и салдата на сметка 401 „Доставчици“ за проверявания период се установи 
своевременно разчитане (ежемесечно разплащане) от страна на „Енерго – Про продажби“ 
АД към производителите на  електрическа енергия от възобновяеми източници. Със сумите 
и количествата, когато е относимо, по дебитните и кредитни известия, издадени от 
производителите и „Енерго – Про Продажби“ са съответно намалени/увеличени разчетните 
отношения между страните, налична е обвързаност по веригата производител→краен 
снабдител→обществен доставчик.  

През периода от 01.07.2014 г. до 31.07.2015 г. са издадени общо 4 943 броя фактури 
от производители на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници, дебитни 
и кредитни известия (3 броя кредитни известия и 10 броя дебитни известия към „НЕК“ 
ЕАД)  с обща стойност 213 598 633 лева без ДДС за произведено и продадено на „Енерго – 
Про Продажби“ АД количество от 909 034 226 kWh, по месеци, групирани по реда на 
отчитане в проверяваното дружество, както следва:  

 за периода 01.07 - 31.07.2014 г. общо 340 броя фактури с обща стойност в размер 
15 463 520.21 лв. за 54 495 703  kWh електрическа енергия, от които: 

•  ВяЕЦ с инсталирана мощност под 800 kW – 33 фактури с обща стойност без ДДС 
261 179.32 лева за 1 526 724 kWh електрическа енергия; 

•  ВяЕЦ с инсталирана мощност 800 kW и повече –76 фактури с обща стойност без 
ДДС 5 393 325.98 лева за 28 694 901 kWh електрическа енергия; 

•  ВЕЦ с инсталирана мощност под 10 MW – 19 фактури с обща стойност без ДДС 
813 150.28 лева за 570 1805 kWh електрическа енергия; 

•  БЕЦ с инсталирана мощност от 150 до 500 КW – 3 фактури с обща стойност без 
ДДС 467 481.50 лева за 1039896 kWh електрическа енергия; 

•  ФтЕЦ, работещи с модули до 5 кWр – 8 фактури с обща стойност без ДДС 3 266.92 
лева за 4760 kWh електрическа енергия; 
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•  ФтЕЦ, работещи с модули над 5 кWр – 202 фактури с обща стойност без ДДС        
8 525 116.21 лева за 17 527 617 kWh електрическа енергия. 

 за периода 01.08 - 31.08.2014 г. общо 686 броя фактури с обща стойност от 
14 938 657.82 лв. за 52 205 960 kWh електрическа енергия, от които: 

•  ВяЕЦ с инсталирана мощност под 800 kW – 63 фактури с обща стойност без ДДС 
277 137.64 лева за 1 609 997 kWh електрическа енергия; 

•  ВяЕЦ с инсталирана мощност 800 kW и повече –150 фактури с обща стойност без 
ДДС 5 314 572.28 лева за 28 283 647 kWh електрическа енергия; 

•  ВЕЦ с инсталирана мощност под 10 MW – 19 фактури с обща стойност без ДДС 
569 178.84 лева за 4 206 661 kWh електрическа енергия; 

•  БЕЦ с инсталирана мощност от 150 до 500 КW – 3 фактури с обща стойност без 
ДДС 490 801.49 лева за 1094109 kWh електрическа енергия; 

•  ФтЕЦ, работещи с модули до 5 кWр – 17 фактури с обща стойност без ДДС            
3 202.45 лева за 4 708 kWh електрическа енергия; 

•  ФтЕЦ, работещи с модули над 5 кWр – 434 фактури с обща стойност без ДДС 
8 279 598.83 лева за 17 006 838 kWh електрическа енергия. 

 за периода 01.09 - 31.09.2014 г. общо 343 броя фактури с обща стойност от 
15 780 476.67 лв. за 64 193 134 kWh електрическа енергия, от които: 

•  ВяЕЦ с инсталирана мощност под 800 kW – 32 фактури с обща стойност без ДДС 
548 140.81  лева за 3 180 786 kWh електрическа енергия; 

•  ВяЕЦ с инсталирана мощност 800 kW и повече –75 фактури с обща стойност без 
ДДС 8 017 504.94 лева за 42 713 492 kWh електрическа енергия; 

•  ВЕЦ с инсталирана мощност под 10 MW – 19 фактури с обща стойност без ДДС 
540 391.32 лева за 4 333 689 kWh електрическа енергия; 

•  БЕЦ с инсталирана мощност от 150 до 500 КW – 3 фактури с обща стойност без 
ДДС 535 883.43  лева за 1 193 521 kWh електрическа енергия; 

•  ФтЕЦ, работещи с модули до 5 кWр – 8 фактури с обща стойност без ДДС 2 394.46  
лева за 3 496  kWh електрическа енергия; 

•  ФтЕЦ, работещи с модули над 5 кWр – 206 фактури с обща стойност без ДДС 6 
136 161.71 лева за 12 768 150 kWh електрическа енергия. 

С Кредитно известие към „НЕК“ ЕАД № 2204/19.09.2014 г. по фактура № 
2194/31.08.2014 г. е отразена разлика в цената на електрическа енергия за периода 
10.08.2014 г. до 31.08.2014 г. от ФвЕц за 1 672 квтч с ед.цена 0.49113 лв., стойност без ДДС 
821.17 лв. Издадено е също Кредитното известие № 2000333196/15.09.2014 г. от „Паралакс 
Трейд“ ЕООД за корекция на цена за надхвърлени средногодишни ефективни часове 1 250 
еф.ч, на основание чл.35, чл.5 от ЗЕВИ. Видно от общия дебитен и кредитен оборот по 
сметка 3049999999 „Енергия за префактуриране“ за месец септември 2014 г., който е в 
размер 17 894 114.41 лв., съответно нулево салдо, стойността на кредитното известие е 
отразена към двете страни – намаление на вземанията от НЕК и намаление задълженията 
към производителите. 

 за периода 01.10 - 31.10.2014 г. общо 348 броя фактури с обща стойност от     
15 601 983.77 лв. за 68 741 925 kWh електрическа енергия, от които: 

•  ВяЕЦ с инсталирана мощност под 800 kW – 32 фактури с обща стойност без ДДС 
666 348.84 лева за 3 862 218 kWh електрическа енергия; 

•  ВяЕЦ с инсталирана мощност 800 kW и повече –75 фактури с обща стойност без 
ДДС 9 509 282.79 лева за 50 877 662 kWh електрическа енергия; 

•  ВЕЦ с инсталирана мощност под 10 MW – 19 фактури с обща стойност без ДДС 
476 706.73 лева за 3 471 976 kWh електрическа енергия; 

•  БЕЦ с инсталирана мощност от 150 до 500 КW – 3 фактури с обща стойност без 
ДДС 541 860.5  лева за 1 206 458 kWh електрическа енергия; 
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•  ФтЕЦ, работещи с модули до 5 кWр – 8 фактури с обща стойност без ДДС 2 347  
лева за 1 598.12 kWh електрическа енергия; 

•  ФтЕЦ, работещи с модули над 5 кWр – 211 фактури с обща стойност без ДДС 4 
402 291.02 лева за 9 321 264 kWh електрическа енергия. 

Издадено е Дебитно известие към „НЕК“ ЕАД № 2221/29.10.2014 г. по фактури № 
2193/31.08.2014 г. и № 2208/30.09.2014 г. за разлики в цени с обща стойност без ДДС 
4 987.46 лв. Издадени са също дебитни известия от производителите „КНК Системс“ ЕООД, 
„Херкулес 747“ ЕООД и „Корина Експорт“ ЕООД към фактури от м.септември за общо 
3 901.09 лв. и за м.август 1 086.36 лв. от „Херкулес 747“ ЕООД – разлики в цени във връзка 
чл.31, ал.5 от ЗЕВИ. Видно от общия дебитен и кредитен оборот по сметка 3049999999 
„Енергия за префактуриране“ за месец октомври 2014 г., който е в размер 17 989 070.08 лв., 
съответно нулево салдо, стойността на дебитното известие е отразена към двете страни – 
увеличение на вземанията от НЕК и увеличение задълженията към производителите. 

 за периода 01.11 - 30.11.2014 г. общо 346 броя фактури с обща стойност от     
11 234 749.44 лв. за 55 577 018 kWh електрическа енергия, от които: 

•  ВяЕЦ с инсталирана мощност под 800 kW – 32 фактури с обща стойност без ДДС 
503 578.11 лева за 2 928 734 kWh електрическа енергия; 

•  ВяЕЦ с инсталирана мощност 800 kW и повече –77 фактури с обща стойност без 
ДДС 7 640 837.11 лева за 41 368 773 kWh електрическа енергия; 

•  ВЕЦ с инсталирана мощност под 10 MW – 19 фактури с обща стойност без ДДС 
875 876.21 лева за 6 511 724 kWh електрическа енергия; 

•  БЕЦ с инсталирана мощност от 150 до 500 КW – 3 фактури с обща стойност без 
ДДС 498 501.16  лева за 1 156 452 kWh електрическа енергия; 

•  ФтЕЦ, работещи с модули до 5 кWр – 8 фактури с обща стойност без ДДС 615.52  
лева за 884 kWh електрическа енергия; 

•  ФтЕЦ, работещи с модули над 5 кWр – 207 фактури с обща стойност без ДДС 1 
672 032.79 лева за 3 610 451 kWh електрическа енергия. 

Издадено е Дебитно известие към „НЕК“ ЕАД № 2238/30.11.2014 г. по фактура № 
2224/31.10.2014 г. за разлика в  цени със стойност без ДДС в размер 41 339.98 лв., съответно 
дебитни известия по фактури за м.ноември от производителите „Марк 1“ ЕООД и „Глобо 
Енерджи“ ЕООД (ВяЕЦ) и Кредитни известия № 2237/30.11.2014 г. за 58.79 лв. без ДДС и 
№ 2234/27.11.2014 г. по фактура № 2224/31.10.2014 г. за 37 385.42 лв. за разлики в цени, 
съответно кредитни известия по фактури от м.ноември от производителите „Агро Елит“ 
ЕООД и „Ей и Ес Солар монтаж“ ЕООД, всички във връзка с чл.31, ал.5 от ЗЕВИ. Видно от 
общия дебитен и кредитен оборот по сметка 3049999999 „Енергия за префактуриране“ за 
месец ноември 2014 г., който е в размер 14 214 029.70 лв., съответно нулево салдо, 
стойността на дебитното известие е отразена към двете страни – увеличение/намаление на 
вземанията от НЕК и увеличение/намаление на задълженията към производителите. 

 за периода 01.12 - 31.12.2014 г. общо 351 броя фактури с обща стойност от     
16 489 150.54 лв. за 88 532 889 kWh електрическа енергия, от които: 

•  ВяЕЦ с инсталирана мощност под 800 kW – 32 фактури с обща стойност без ДДС 
863 288.06 лева за 5 031 046 kWh електрическа енергия; 

•  ВяЕЦ с инсталирана мощност 800 kW и повече – 77 фактури с обща стойност без 
ДДС 12 643 346.98 лева за 71 363 948 kWh електрическа енергия; 

•  ВЕЦ с инсталирана мощност под 10 MW – 19 фактури с обща стойност без ДДС 
887 412.96 лева за 6 918 594 kWh електрическа енергия; 

•  БЕЦ с инсталирана мощност от 150 до 500 КW – 3 фактури с обща стойност без 
ДДС 232 925.40  лева за 992 531 kWh електрическа енергия; 

•  ФтЕЦ, работещи с модули до 5 кWр – 8 фактури с обща стойност без ДДС 678.14  
лева за 967 kWh електрическа енергия; 
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•  ФтЕЦ, работещи с модули над 5 кWр – 212 фактури с обща стойност без ДДС        
1 861 499 лева за 4 225 803 kWh електрическа енергия. 

Издадено е Дебитно известие към „НЕК“ ЕАД № 2258/31.12.2014 г. по фактура № 
2239/30.11.2014 г. за разлика в  цени със стойност без ДДС в размер 43 308.54 лв., съответно 
дебитно известие от производителя „Марк 2“ ЕООД (ВяЕЦ), във връзка с чл.31, ал.5 от 
ЗЕВИ. Видно от общия дебитен и кредитен оборот по сметка 3049999999 „Енергия за 
префактуриране“ за месец декември 2014 г., който е в размер 19 918 108.35 лв., съответно 
нулево салдо, стойността на дебитното известие е отразена към двете страни – увеличение 
на вземанията от НЕК и увеличение на задълженията към производителите. 

 за периода 01.01 - 31.01.2015 г. общо 352 броя фактури с обща стойност от     
17 660 160.81 лв. за 86 166 108 kWh електрическа енергия, от които: 

•  ВяЕЦ с инсталирана мощност под 800 kW – 32 фактури с обща стойност без ДДС 
776 121.63 лева за 4 534 088 kWh електрическа енергия; 

•  ВяЕЦ с инсталирана мощност 800 kW и повече – 77 фактури с обща стойност без 
ДДС 12 629 536 лева за 67 977 147 kW електрическа енергия; 

•  ВЕЦ с инсталирана мощност под 10 MW – 18 фактури с обща стойност без ДДС 
918 860.07 лева за 6 640 870 kWh електрическа енергия; 

•  БЕЦ с инсталирана мощност от 150 до 500 КW – 3 фактури с обща стойност без 
ДДС 424 200.69  лева за 942 634 kWh електрическа енергия; 

•  ФтЕЦ, работещи с модули до 5 кWр – 8 фактури с обща стойност без ДДС 1 037.42  
лева за 1 470 kWh електрическа енергия; 

•  ФтЕЦ, работещи с модули над 5 кWр – 214 фактури с обща стойност без ДДС  
2 910 405 лева за 6 069 899 kWh електрическа енергия. 

 за периода 01.02 - 28.02.2015 г. общо 350 броя фактури с обща стойност от     
18 920 777.91лв. за 90 725 745 kWh електрическа енергия, от които: 

•  ВяЕЦ с инсталирана мощност под 800 kW – 32 фактури с обща стойност без ДДС 
859 792.38 лева за 5 013 182 kWh електрическа енергия; 

•  ВяЕЦ с инсталирана мощност 800 kW и повече – 77 фактури с обща стойност без 
ДДС 13 187 894 лева за 70 980 954 kW електрическа енергия; 

•  ВЕЦ с инсталирана мощност под 10 MW – 18 фактури с обща стойност без ДДС 
857 012.80 лева за 6 251 836 kWh електрическа енергия; 

•  БЕЦ с инсталирана мощност от 150 до 500 КW – 2 фактури с обща стойност без 
ДДС 492 369.18  лева за 1 096 044 kWh електрическа енергия; 

•  ФтЕЦ, работещи с модули до 5 кWр – 8 фактури с обща стойност без ДДС 1 246.18  
лева за 1 795 kWh електрическа енергия; 

•  ФтЕЦ, работещи с модули над 5 кWр – 213 фактури с обща стойност без ДДС  
3 521 584 лева за 7 377 333 kWh електрическа енергия. 

Издадено е Дебитно известие към „НЕК“ ЕАД № 2292/28.02.2015 г. по фактура № 
2291/28.02.2015 г. със стойност без ДДС в размер 879.39 лв. за 4 601 квтч електрическа 
енергия от ФвЕЦ, също дебитно известие от производителя „Оникс Енерджи“ ЕООД за 
късно издадена фактура за м.февруари. Видно от общия дебитен и кредитен оборот по 
сметка 3049999999 „Енергия за префактуриране“ за месец февруари 2015 г., който е в 
размер 22 078 531.76 лв., съответно нулево салдо, стойността на дебитното известие е 
отразена към двете страни – увеличение на вземанията от НЕК и увеличение на 
задълженията към производителите. 

 за периода 01.03 - 31.03.2015 г. общо 351 броя фактури с обща стойност от     
18 667 726.75 лв. за 84 587 786 kWh електрическа енергия, от които: 

•  ВяЕЦ с инсталирана мощност под 800 kW – 32 фактури с обща стойност без ДДС 
735 065 лева за 4 278 210 kWh електрическа енергия; 

•  ВяЕЦ с инсталирана мощност 800 kW и повече – 77 фактури с обща стойност без 
ДДС 11 651 785 лева за 62 699 093 kW електрическа енергия; 
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•  ВЕЦ с инсталирана мощност под 10 MW – 18 фактури с обща стойност без ДДС 
862 347.67 лева за 6 460 046 kWh електрическа енергия; 

•  БЕЦ с инсталирана мощност от 150 до 500 КW – 3 фактури с обща стойност без 
ДДС 488 441.22  лева за 1 085 967 kWh електрическа енергия; 

•  ФтЕЦ, работещи с модули до 5 кWр – 8 фактури с обща стойност без ДДС 1 711.51  
лева за 2 466 kWh електрическа енергия; 

•  ФтЕЦ, работещи с модули над 5 кWр – 213 фактури с обща стойност без ДДС  
4 783 018 лева за 10 055 435 kWh електрическа енергия. 

Издадено е Дебитно известие към „НЕК“ ЕАД № 2305/31.03.2015 г. по фактури № 
2163/30.06.2014 г., № 2180/31.07.2014 г., № 2193/31.08.2014 г., № 2208/30.09.2014 г., № 
2224/31.10.2014 г., № 2239/30.11.2014 г. и № 2257/31.12.2014 г. със стойност без ДДС в 
размер 40 205.34 лв. за 6 176 881 квтч електрическа енергия от ВЕЦ, ел.енергия за периода 
от м.юни до м.декември 2014 г. по вид енергиен източник и ценови категории във връзка с 
Решение № Ц-5/20.02.2015 г. на КЕВР. Видно от общия дебитен и кредитен оборот по 
сметка 3049999999 „Енергия за префактуриране“ за месец март 2015 г., който е в размер      
21 849 979.96 лв., съответно нулево салдо, стойността на дебитното известие е отразена към 
двете страни – увеличение на вземанията от НЕК и увеличение на задълженията към 
производителите. 

 за периода 01.04 - 30.04.2015 г. общо 355 броя фактури с обща стойност от     
21 555 204.94 лв. за 91 721 831 1kWh електрическа енергия, от които: 

•  ВяЕЦ с инсталирана мощност под 800 kW – 32 фактури с обща стойност без ДДС 
766 932.52 лева за 4 467 731 kWh електрическа енергия; 

•  ВяЕЦ с инсталирана мощност 800 kW и повече – 77 фактури с обща стойност без 
ДДС 12 323 926 лева за 66 166 902 kW електрическа енергия; 

•  ВЕЦ с инсталирана мощност под 10 MW – 18 фактури с обща стойност без ДДС 
644 693.58 лева за 4 689 216 kWh електрическа енергия; 

•  БЕЦ с инсталирана мощност от 150 до 500 КW – 3 фактури с обща стойност без 
ДДС 465 565.92  лева за 1 034 917 kWh електрическа енергия; 

•  ФтЕЦ, работещи с модули до 5 кWр – 8 фактури с обща стойност без ДДС 2 644.88  
лева за 3 825 kWh електрическа енергия; 

•  ФтЕЦ, работещи с модули над 5 кWр – 217 фактури с обща стойност без ДДС  
7 349 626 лева за 15 349 737 kWh електрическа енергия. 

Издадено е Дебитно известие към НЕК ЕАД № 2323/30.04.2015 г. по фактури № 
2305/31.03.2015 г. и № 2322/30.04.2015 г. със стойност без ДДС в размер 3 071.84 лв. за 
16 072  квтч, ел.енергия за периода от 01.04.2015 г. до 30.04.2015 г. по вид енергиен 
източник и ценови категории, съответно издадени дебитни известия за късно издадени 
фактури от производителя „Оникс Енерджи“ ЕООД за м.март и м.април. Издадено е 
Дебитно известие № 2317/10.04.2015 г. по фактури № 2180/31.07.2014 г., № 2193/31.08.2014 
г., № 2208/30.09.2014 г., № 2224/31.10.2014 г., № 2239/30.11.2014 г. и № 2257/31.12.2014 г. 
със стойност без ДДС в размер 103 897.76 лв. за 11 421 868 квтч електрическа енергия от 
ВЕЦ, ел.енергия за периода от м.юли до м.декември 2014 г. по вид енергиен източник и 
ценови категории във връзка с Решение № Ц-5/20.02.2015 г. на КЕВР. Видно от общия 
дебитен и кредитен оборот по сметка 3049999999 „Енергия за префактуриране“ за месец 
април 2015 г., който е в размер 23 913 839.79 лв., съответно нулево салдо, стойността на 
дебитното известие е отразена към двете страни – увеличение на вземанията от НЕК и 
увеличение на задълженията към производителите. 

 за периода 01.05 - 31.05.2015 г. общо 358 броя фактури с обща стойност от 16 029 
682.85 лв. за 60 289 209 kWh електрическа енергия, от които: 

•  ВяЕЦ с инсталирана мощност под 800 kW – 31 фактури с обща стойност без ДДС 
339 824.46 лева за 1 972 532 kWh електрическа енергия; 
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•  ВяЕЦ с инсталирана мощност 800 kW и повече – 77 фактури с обща стойност без 
ДДС 6 440 728 лева за 34 627 587 kW електрическа енергия; 

•  ВЕЦ с инсталирана мощност под 10 MW – 18 фактури с обща стойност без ДДС 
859 196.95 лева за 6 150 169 kWh електрическа енергия; 

•  БЕЦ с инсталирана мощност от 150 до 500 КW – 3 фактури с обща стойност без 
ДДС 535 988.77  лева за 1 193 079 kWh електрическа енергия; 

•  ФтЕЦ, работещи с модули до 5 кWр – 7 фактури с обща стойност без ДДС 2 990.52  
лева за 4 351 kWh електрическа енергия; 

•  ФтЕЦ, работещи с модули над 5 кWр – 222 фактури с обща стойност без ДДС  
7 850 953.74 лева за 16 341 491 kWh електрическа енергия. 

 за периода 01.06 - 30.06.2015 г. общо 360 броя фактури с обща стойност от 17 
835 226.33 лв. за 70 404 449.600 kWh електрическа енергия, от които: 

•  ВяЕЦ с инсталирана мощност под 800 kW – 32 фактури с обща стойност без ДДС 
405 952.68 лева за 2 348 463 kWh електрическа енергия; 

•  ВяЕЦ с инсталирана мощност 800 kW и повече – 77 фактури с обща стойност без 
ДДС 7 601 182 лева за 40 965 084 kW електрическа енергия; 

•  ВЕЦ с инсталирана мощност под 10 MW – 18 фактури с обща стойност без ДДС 
682 926.36 лева за 4 874 510 kWh електрическа енергия; 

•  БЕЦ с инсталирана мощност от 150 до 500 КW – 3 фактури с обща стойност без 
ДДС 517 237.87  лева за 1 151 292 kWh електрическа енергия; 

•  ФтЕЦ, работещи с модули до 5 кWр – 8 фактури с обща стойност без ДДС 3 016.14  
лева за 4 391 kWh електрическа енергия; 

•  ФтЕЦ, работещи с модули над 5 кWр – 222 фактури с обща стойност без ДДС  
7 879 300.21 лева за 16 387 089 kWh електрическа енергия. 

 за периода 01.07 - 31.06.2015 г. общо 404 броя фактури с обща стойност от 
14 166 925.29 лв.за 46 066 089 kWh електрическа енергия, от които: 

•  ВяЕЦ с инсталирана мощност под 800 kW – 34 фактури с обща стойност без ДДС 
194 958.66 лева за 1 133 681 kWh електрическа енергия; 

•  ВяЕЦ с инсталирана мощност 800 kW и повече – 78 фактури с обща стойност без 
ДДС 4 046 753 лева за 21 787 229 kW електрическа енергия; 

•  ВЕЦ с инсталирана мощност под 10 MW – 18 фактури с обща стойност без ДДС 
420499,4682 926.36 лева за 2 955 175 kWh електрическа енергия; 

•  БЕЦ с инсталирана мощност от 150 до 500 КW – 3 фактури с обща стойност без 
ДДС 539 918.80  лева за 1 201 085 kWh електрическа енергия; 

•  ФтЕЦ, работещи с модули до 5 кWр – 8 фактури с обща стойност без ДДС 3 516.41  
лева за 5 098 kWh електрическа енергия; 

•  ФтЕЦ, работещи с модули над 5 кWр – 263 фактури с обща стойност без ДДС  
8 954 527.08 лева за 18 550 110 kWh електрическа енергия. 

Издадено е Дебитно известие към „НЕК“ ЕАД № 2371/31.05.2015 г. към фактура № 
2369/31.07.2015 г. със стойност без ДДС в размер 6 151 лв. за 408 999 квтч, от които за 
електрическа енергия от ВИКП със стойност 13.32 лв. за 70 квтч. Дебитното известие е във 
връзка с късно издадена фактура от „Агратиер“ ЕООД за м.юли и издадена фактура по цена 
излишък на балансиращия пазар (надхвърлено нетно специфично производство). Издадено 
е Дебитно известие № 2381/12.08.2015 г. по фактура № 2369/31.07.2015 г. със стойност без 
ДДС в размер 612.93 лв. за 24 782 квтч електрическа енергия от ВЕЦ, във връзка с късно 
издадена фактура от „Аркан Кени“ ЕООД за м.юли и издадена фактура по цена излишък на 
балансиращия пазар. Видно от общия дебитен и кредитен оборот по сметка 3049999999 
„Енергия за префактуриране“ за месец юли 2015 г., който е в размер 15 687 553.85 лв., 
съответно нулево салдо, стойността на дебитното известие е отразена към двете страни – 
увеличение на вземанията от НЕК и увеличение на задълженията към производителите. 
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Видно от извършената проверка, отчетеното количество произведена и 
постъпила в електроразпределителната мрежа активна електрическа енергия от 
протоколите, неразделна част от фактурите, са правилно отнесени в издадените от 
производителите фактури. Количествата електрическа енергия са фактурирани от 
производителите 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. 

1.2. 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 проверката се установи, че за периода от 01.07.2014 г. до 31.07.2015 г. от 
„Енерго – Про Продажби“ АД, гр. Варна към Обществения доставчик „НЕК“ ЕАД са 
издадени общо 13 броя фактури, 12 дебитни (две, от които за ВЕКП) и 3 кредитни известия, 
с обща стойност 244 688 380.89 лв. за 1 070 229 439.600 в kWh електрическа енергия, за 
закупената от „Енерго – Про Мрежи“ АД, гр. Варна електрическа енергия по 
преференциални цени, включително от високоефективно комбинирано производство. Във 
всяка фактура са групирани видовете производители по единични цени. Към издадените от 
„Енерго – Про Продажби“ АД фактури са приложени месечни справки за закупените 
количества енергия, в които е налична информация за производителите, преференциалните 
цени и вида на енергийния източник. Приложени са също кредитните и дебитни известия 
към фактури, със съпроводително писмо до директора на „НЕК“ ЕАД с обяснителен текст и 
когато е приложимо таблици, съдържащи списъци на производителите по видове енергийни 
източници и ценови категории. В справките към фактурите, производителите са групирани 
в шест групи:  ВяЕЦ с инсталирана мощност под 800 kW; ВяЕЦ с инсталирана мощност 800 
kW;  ВЕЦ с инсталирана мощност под 10 MW;  БЕЦ с инсталирана мощност от 150 до 500 
КW; ФтЕЦ, работещи с модули до 5 кWр и ФтЕЦ, работещи с модули над 5 кWр. В отделна 
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 от фактурите, за периода от 01.01.2014 г. до 31.07.2015 г.  фактурираната от 
„Енерго – Про Продажби“ АД електрическа енергия по преференциални цени, произведена 
от възобновяеми източници е в общ размер 213 598 633 лв. за 909 034 226 kWh, по месеци, 
както следва: 

 за периода 01.07 - 31.07.2014 г. е издадена фактура № 0000002180/31.07.2014 г. с 
обща стойност в размер 17 542 370.03 лв. за 65 111 110 kWh електрическа енергия и след 
приспадане на количеството и стойността на закупената ел.енергия от високоефективно 
комбинирано производство, фактурираната от „Енерго – Про Продажби“ АД електрическа 
енергия по преференциални цени, произведена от възобновяеми източници за месец август  
2014 г. е в общ размер 15 463 520.21 лв. за 54 495 703  kWh, толкова колкото е 
фактурираната електрическа енергия от производителите за периода от 01.07.2014 г. до 
31.07.2014 година. 

 за периода 01.08 - 31.08.2014 г. е издадена фактура № 0000002193/31.08.2014 г. с 
обща стойност в размер 16 841 984.98 лв. за 61 796 746 kWh електрическа енергия и след 
приспадане на количеството и стойността на закупената ел.енергия от високоефективно 
комбинирано производство, фактурираната от „Енерго – Про Продажби“ АД електрическа 
енергия по преференциални цени, произведена от възобновяеми източници за месец юли 
2014 г. е в общ размер 14 938 657.82 лв. за 52 205 960 kWh, толкова колкото е 
фактурираната електрическа енергия от производителите за периода от 01.08.2014 г. до 
31.08.2014 г. 

 за периода 01.09 - 30.09.2014 г. е издадена фактура № 0000002208/30.09.2014 г. с 
обща стойност в размер 17 894 935.55 лв. за 74 727 023 kWh електрическа енергия и след 
приспадане на количеството и стойността на закупената електрическа енергия от 
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високоефективно комбинирано производство, фактурираната от „Енерго – Про Продажби“ 
АД електрическа енергия по преференциални цени, произведена от възобновяеми 
източници за месец септември 2014 г. е в общ размер 15 780 476.67 лв. за 64 193 134 kWh, 
толкова колкото е фактурираната електрическа енергия от производителите за периода от 
01.09.2014 г. до 30.09.2014 година. Издадено е Кредитно известие № 2204/19.09.2014 г. по 
фактура № 2194/31.08.2014 г. за разлика в цената на електрическа енергия за периода 
10.08.2014 г. до 31.08.2014 г. от ФвЕц за 1 672 квтч с ед.цена 0.49113 лв., стойност без ДДС 
821.17 лв. Видно от общия дебитен и кредитен оборот по сметка 3049999999 „Енергия за 
префактуриране“ за месец септември 2014 г., който е в размер 17 894 114.41 лв., съответно 
нулево салдо, стойността на кредитното известие е отразена към двете страни – намаление 
на вземанията от НЕК и намаление задълженията към производителите. 

 за периода 01.10 - 31.10.2014 г. е издадена фактура № 0000002224/31.10.2014 г. с 
обща стойност в размер 17 984 082.61 лв. за 80 672 755 kWh електрическа енергия и след 
приспадане на количеството и стойността на закупената ел.енергия от високоефективно 
комбинирано производство, фактурираната от „Енерго – Про Продажби“ АД електрическа 
енергия по преференциални цени, произведена от възобновяеми източници за месец 
октомври 2014 г. е в общ размер 15 601 983.77 лв. за 68 741 925 kWh, толкова колкото е 
фактурираната електрическа енергия от производителите за периода от 01.10.2014 г. до 
31.10.2014 г. Издадено е Дебитно известие № 2221/29.10.2014 г. по фактури № 
2193/31.08.2014 г. и № 2208/30.09.2014 г. за разлики в цени с обща стойност без ДДС 
4 987.46 лв. Видно от общия дебитен и кредитен оборот по сметка 3049999999 „Енергия за 
префактуриране“ за месец октомври 2014 г., който е в размер 17 989 070.08 лв., съответно 
нулево салдо, стойността на дебитното известие е отразена към двете страни – увеличение 
на вземанията от НЕК и увеличение задълженията към производителите. 

 за периода 01.11 - 30.11.2014 г. е издадена фактура № 0000002239/30.11.2014 г. с 
обща стойност в размер 14 210 133.93 лв. за 70 944 017 kWh електрическа енергия и след 
приспадане на количеството и стойността на закупената ел.енергия от високоефективно 
комбинирано производство, фактурираната от „Енерго – Про Продажби“ АД електрическа 
енергия по преференциални цени, произведена от възобновяеми източници за месец 
ноември 2014 г. е в общ размер 11 234 749.44 лв. за 55 577 018 kWh, толкова колкото е 
фактурираната електрическа енергия от производителите за периода от 01.11.2014 г. до 
30.11.2014 година. Издадено е Дебитно известие № 2238/30.11.2014 г. по фактура № 
2224/31.10.2014 г. за разлика в  цени със стойност без ДДС в размер 41 339.98 лв. и 
Кредитни известия № 2237/30.11.2014 г. за 58.79 лв. без ДДС и № 2234/27.11.2014 г. по 
фактура № 2224/31.10.2014 г. за 37 385.42 лв. за разлики в цени. Видно от общия дебитен и 
кредитен оборот по сметка 3049999999 „Енергия за префактуриране“ за месец ноември 2014 
г., който е в размер 14 214 029.70 лв., съответно нулево салдо, стойността на дебитното 
известие е отразена към двете страни – увеличение/намаление на вземанията от НЕК и 
увеличение/намаление на задълженията към производителите. 

 за периода 01.12 - 31.12.2014 г. е издадена фактура № 0000002257/31.12.2014 г. с 
обща стойност в размер 19 874 799.81 лв. за 105 875 835 kWh електрическа енергия и след 
приспадане на количеството и стойността на закупената ел.енергия от високоефективно 
комбинирано производство, фактурираната от „Енерго – Про Продажби“ АД електрическа 
енергия по преференциални цени, произведена от възобновяеми източници за месец 
декември 2014 г. е в общ размер 16 489 150.54 лв. за 88 532 889 kWh, толкова колкото е 
фактурираната електрическа енергия от производителите за периода от 01.12.2014 г. до 
31.12.2014 година. Издадено е Дебитно известие № 2258/31.12.2014 г. по фактура № 
2239/30.11.2014 г. за разлика в  цени със стойност без ДДС в размер 43 308.54 лв. за разлики 
в цени. Видно от общия дебитен и кредитен оборот по сметка 3049999999 „Енергия за 
префактуриране“ за месец декември 2014 г., който е в размер 19 918 108.35 лв., съответно 
нулево салдо, стойността на дебитното известие е отразена към двете страни – 
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увеличение/намаление на вземанията от НЕК и увеличение/намаление на задълженията към 
производителите. 

 за периода 01.01 - 31.01.2015 г. е издадена фактура № 0000002275/31.01.2015 г. с 
обща стойност в размер 21 088 708.77 лв. за 103 946 015 kWh електрическа енергия и след 
приспадане на количеството и стойността на закупената ел.енергия от високоефективно 
комбинирано производство, фактурираната от „Енерго – Про Продажби“ АД електрическа 
енергия по преференциални цени, произведена от възобновяеми източници за месец януари 
2015 г. е в общ размер 17 660 160.81 лв. за 86 166 108 kWh, толкова колкото е 
фактурираната електрическа енергия от производителите за периода от 01.01.2015 г. до 
31.01.2015 година.  

 за периода 01.02 - 28.02.2015 г. е издадена фактура № 0000002291/28.02.2015 г. с 
обща стойност в размер 22 077 652.37 лв. за 107 053 319 kWh електрическа енергия и след 
приспадане на количеството и стойността на закупената ел.енергия от високоефективно 
комбинирано производство, фактурираната от „Енерго – Про Продажби“ АД електрическа 
енергия по преференциални цени, произведена от възобновяеми източници за месец 
февруари 2015 г. е в общ размер 18 920 777.91 лв. за 90 725 745 kWh, толкова колкото е 
фактурираната електрическа енергия от производителите за периода от 01.02.2015 г. до 
28.02.2015 година. Издадено е Дебитно известие № 2292/28.02.2015 г. по фактура № 
2291/28.02.2015 г. със стойност без ДДС в размер 879.39 лв. за 4 601 квтч електрическа 
енергия от ФвЕЦ. Видно от общия дебитен и кредитен оборот по сметка 3049999999 
„Енергия за префактуриране“ за месец февруари 2015 г., който е в размер 22 078 531,76 лв., 
съответно нулево салдо, стойността на дебитното известие е отразена към двете страни – 
увеличение/намаление на вземанията от НЕК и увеличение/намаление на задълженията към 
производителите. 

 за периода 01.03 - 31.03.2015 г. е издадена фактура № 0000002305/31.03.2015 г. с 
обща стойност в размер 21 809 774.62 лв. за 101 281 370 kWh електрическа енергия и след 
приспадане на количеството и стойността на закупената ел.енергия от високоефективно 
комбинирано производство, фактурираната от „Енерго – Про Продажби“ АД електрическа 
енергия по преференциални цени, произведена от възобновяеми източници за месец март 
2015 г. е в общ размер 18 667 726.75 лв. за 84 587 786 kWh, толкова колкото е 
фактурираната електрическа енергия от производителите за периода от 01.03.2015 г. до 
31.03.2015 година. Издадено е Дебитно известие № 2306/31.03.2015 г. по фактури № 
2163/30.06.2014 г., № 2180/31.07.2014 г., № 2193/31.08.2014 г., № 2208/30.09.2014 г., № 
2224/31.10.2014 г., № 2239/30.11.2014 г. и № 2257/31.12.2014 г. със стойност без ДДС в 
размер 40 205.34 лв. за 6 176 881 квтч електрическа енергия от ВЕЦ, ел.енергия за периода 
от м.юни до м.декември 2014 г. по вид енергиен източник и ценови категории във връзка с 
Решение № Ц-5/20.02.2015 г. на КЕВР. Видно от общия дебитен и кредитен оборот по 
сметка 3049999999 „Енергия за префактуриране“ за месец март 2015 г., който е в размер 21 
849 979.96 лв., съответно нулево салдо, стойността на дебитното известие е отразена към 
двете страни – увеличение/намаление на вземанията от НЕК и увеличение/намаление на 
задълженията към производителите. 

 за периода 01.04 - 30.04.2015 г. е издадена фактура № 0000002322/30.04.2015 г. с 
обща стойност в размер 23 806 870.22 лв. за 102 453 649 kWh електрическа енергия и след 
приспадане на количеството и стойността на закупената ел.енергия от високоефективно 
комбинирано производство, фактурираната от „Енерго – Про Продажби“ АД електрическа 
енергия по преференциални цени, произведена от възобновяеми източници за месец април 
2015 г. е в общ размер 21 555 204.94 лв. за 91 721 831 kWh, толкова колкото е 
фактурираната електрическа енергия от производителите за периода от 01.04.2015 г. до 
30.04.2015 година. Издадено е Дебитно известие № 2323/30.04.2015 г. по фактури № 
2305/31.03.2015 г. № 2322/30.04.2015 г. със стойност без ДДС в размер 3 071.84 лв. за 16 072  
квтч, ел.енергия за периода от 01.04.2015 г. до 30.04.2015 г. по вид енергиен източник и 
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ценови категории. Също Дебитно известие № 2317/10.04.2015 г. по фактури № 
2180/31.07.2014 г., № 2193/31.08.2014 г., № 2208/30.09.2014 г., № 2224/31.10.2014 г., № 
2239/30.11.2014 г. и № 2257/31.12.2014 г. със стойност без ДДС в размер 103 897.76 лв. за 
11 421 868 квтч електрическа енергия от ВЕЦ, ел.енергия за периода от м.юли до 
м.декември 2014 г. по вид енергиен източник и ценови категории във връзка с Решение № 
Ц-5/20.02.2015 г. на КЕВР. Видно от общия дебитен и кредитен оборот по сметка 
3049999999 „Енергия за префактуриране“ за месец април 2015 г., който е в размер 23 
913 839.79 лв., съответно нулево салдо, стойността на дебитното известие е отразена към 
двете страни – увеличение/намаление на вземанията от НЕК и увеличение/намаление на 
задълженията към производителите. 

 за периода 01.05 - 31.05.2015 г. е издадена фактура № 0000002339/31.05.2015 г. с 
обща стойност в размер 17 524 210.45 лв. за 68 611 424 kWh електрическа енергия и след 
приспадане на количеството и стойността на закупената ел.енергия от високоефективно 
комбинирано производство, включително дебитни известия за електрическа енергия от 
ВЕКП № 2338/31.05.2015 г. със стойност 309 687.57 лв. за 2 617 373 квтч и № 
2337/31.05.2015 г. със стойност 351.94 лв. за 1 710 квтч, фактурираната от „Енерго – Про 
Продажби“ АД електрическа енергия по преференциални цени, произведена от 
възобновяеми източници за месец май 2015 г. е в общ размер 16 029 682.85 лв. за 60 289 209 
kWh, толкова колкото е фактурираната електрическа енергия от производителите за 
периода от 01.05.2015 г. до 31.05.2015 година.  

 за периода 01.06 - 30.06.2015 г. е издадена фактура № 0000002355/30.06.2015 г. с 
обща стойност в размер 17 835 226.33 лв. за 70 404 449.600 kWh електрическа енергия и 
след приспадане на количеството и стойността на закупената ел.енергия от 
високоефективно комбинирано производство, фактурираната от „Енерго – Про Продажби“ 
АД електрическа енергия по преференциални цени, произведена от възобновяеми 
източници за месец юни 2015 г. е в общ размер 17 089 615.61 лв. за 65 730 829 kWh, толкова 
колкото е фактурираната електрическа енергия от производителите за периода от 01.06.2015 
г. до 30.06.2015 година.  

 за периода 01.07 - 30.07.2015 г. е издадена фактура № 0000002369/31.07.2015 г. с 
обща стойност в размер 15 681 401.95 лв. за 54 278 190 kWh електрическа енергия и след 
приспадане на количеството и стойността на закупената ел.енергия от високоефективно 
комбинирано производство, фактурираната от „Енерго – Про Продажби“ АД електрическа 
енергия по преференциални цени, произведена от възобновяеми източници за месец юли 
2015 г. е в общ размер 14 166 925.29 лв. за 46 066 089 kWh, толкова колкото е 
фактурираната електрическа енергия от производителите за периода от 01.07.2015 г. до 
31.07.2015 година. Издадено е Дебитно известие № 2371/31.07.2015 г. към фактура № 
2369/31.07.2015 г. със стойност без ДДС в размер 6 151 лв. за 408 999 квтч, от които за 
електрическа енергия от ВИКП със стойност 13.32 лв. за 70 квтч. Също Дебитно известие № 
2381/12.08.2015 г. по фактури № 2369/31.07.2015 г. със стойност без ДДС в размер 612.93 
лв. за 24 782 квтч електрическа енергия от ВЕЦ и ФвЕЦ, ел.енергия за периода от 
01.07.2015 г. до 31.07.2015 година. Видно от общия дебитен и кредитен оборот по сметка 
3049999999 „Енергия за префактуриране“ за месец юли 2015 г., който е в размер 15 
687 553.85 лв., съответно нулево салдо, стойността на дебитното известие е отразена към 
двете страни – увеличение/намаление на вземанията от НЕК и увеличение/намаление на 
задълженията към производителите. 

Видно от гореизложеното, през проверявания период крайният снабдител 
„Енерго - Про Продажби“ АД е продал на обществения доставчик „НЕК“ ЕАД 
количествата електрическа енергия, която е закупил по чл.31 от Закона за енергията 
от възобновяеми източници по цената, по която я е закупил, с което са спазени 
изискванията на чл.94 от Закона за енергетиката. 



Доклад за извършена проверка по чл.80а от ЗЕ 
 

Финансов инспектор: .................... 
/М. Енчева/ 

16

1.3. Проверка на издадените и прехвърлени гаранции за произход, във връзка с 
изкупуването на електрическа енергия от производителите, произведена от възобновяеми 
източници, по определената преференциална цена за периода от 01.07.2014 г. до 31.07.2015 
година.  

При проверката се извърши съпоставка на производителите на електрическа енергия, 
със сключени договори за изкупуване на електрическа енергия от „Енерго – Про Продажби“ 
АД,  с производителите в системата за издаване на гаранции за произход (ГП) на АУЕР, 
относно вписани в системата /регистрите/ данни за наличието на издадени/прехвърлени ГП 
на електрическа енергия от ВИ, произведена през периода 2014 г./2015 г. Установиха се 
осем производители, произвели електрическа енергия за проверявания период над 1 МWh, 
закупена от „Енерго – Про Продажби“ АД, за които в регистрите на АУЕР липсва 
информация за издадена ГП за произведената от тях енергия, както следва: 

• ЕТ „Чилер 91 - Сезгин Рамис“. Сключен е Договор № 388/02.04.2014 г. за 
изкупуване на електрическа енергия, произведена от ФвЕЦ „Чернолик“ с инсталирана 
мощност 97.70 киловатпика.  

За периода от 30.07.2014 г. до 31.07.2015 г. от производителя е закупена общо 136 
098 КВт електрическа енергия, като произведената енергия през м. юли 2014 г. е 15 259 КВт 
- над 1 МWh.; 

• „Еко Сат Систем“ ООД. Сключен е Договор № 377/28.11.2013 г. за изкупуване на 
електрическа енергия, произведена от ФвЕЦ „Генерал Тошево“ с инсталирана мощност 60 
киловатпика.  

За периода от 30.07.2014 г. до 31.07.2015 г. от производителя е закупена общо 77 300 
КВт електрическа енергия, като произведената енергия през м. юли 2014 г. е 8 565 КВт - над 
1 МWh.; 

• ЕТ „Еко Енерджи-Цвета Одаджийска“. Сключен е Договор № 300/28.11.2012 г. за 
изкупуване на електрическа енергия, произведена от ФвЕЦ „Чапаево“ с инсталирана 
мощност 67.20 киловатпика.  

За периода от 31.07.2014 г. до 31.07.2015 г. от производителя е закупена общо 97 465 
КВт електрическа енергия, като произведената енергия през м. юли 2014 г. е 10 187 КВт - 
над 1 МWh.; 

• „К 21“ ООД. Сключен е Договор № 256/07.08.2012 г. за изкупуване на електрическа 
енергия, произведена от ФвЕЦ „Осеново“ с инсталирана мощност 30 киловатпика.  

За периода от 31.07.2014 г. до 31.07.2015 г. от производителя е закупена общо 45 110 
КВт електрическа енергия, като произведената енергия през м. юли 2014 г. е 5 075 КВт - над 
1 МWh.; 

•„Пчела“ ООД. Сключен е Договор № 354/31.07.2013 г. за изкупуване на 
електрическа енергия, произведена от ФвЕЦ „Русе 1“ с инсталирана мощност 5 
киловатпика.  

За периода от 31.07.2014 г. до 31.07.2015 г. от производителя е закупена общо 6 063 
КВт електрическа енергия, като общо произведената енергия за м. юли и август 2014 г. е 1 
067 КВт - над 1 МWh.; 

•„Аркан Кени“ ЕООД. Сключен е Договор № 355/31.07.2013 г. за изкупуване на 
електрическа енергия, произведена от ФвЕЦ „Русе 2“ с инсталирана мощност 5 
киловатпика.  

За периода от 31.07.2014 г. до 31.07.2015 г. от производителя е закупена общо 7 271 
КВт електрическа енергия, като общо произведената енергия за м. юли и август 2014 г. е 1 
715 КВт - над 1 МWh.; 

• Вълкан Страхилов Вълканов. Сключен е Договор № 380/05.02.2014 г. за изкупуване 
на електрическа енергия, произведена от ФвЕЦ „Провадия“ с инсталирана мощност 30 
киловатпика.  
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За периода от 31.07.2014 г. до 31.07.2015 г. от производителя е закупена общо 44 269 
КВт електрическа енергия, като произведената енергия през м. юли 2014 г. е 4 623 КВт - над 
1 МWh.; 

• Валентин Николаев Фердов. Сключен е Договор № 385/13.03.2014 г. за изкупуване 
на електрическа енергия, произведена от ФвЕЦ „Казашко“ с инсталирана мощност 5 
киловатпика.  

За периода от 31.07.2014 г. до 31.07.2015 г. от производителя е закупена общо 6 399 
КВт електрическа енергия, като като общо произведената енергия за м. юли и август 2014 г. 
е 1 441 КВт - над 1 МWh. 

Общо закупената електрическа енергия от „Енерго – Про Продажби“ АД по 
договорираните преференциални цени, съответно префактурирана на НЕК ЕАД, за периода 
от 30.07.2014 г. до 31.07.2015 г. от горецитираните производители, за които не са 
издадени/прехвърлени гаранции за произход е 419 975 КВт за 133 112.10 лева.  

Задължението за подаване на заявление за издаване на ГП, съгласно чл.4, ал.3 от 
НУРИПОПГПЕВИ, е след изтичане на календарния месец, в който е произведена енергията, 
като за производителите: „К 21“ ООД, „Пчела“ ООД, „Аркан Кени“ ЕООД, Вълкан 
Страхилов Вълканов и Валентин Николаев Фердов, като собственици на енергийни обекти 
с обща инсталирана мощност до 30 КW, е но не по-късно от 10 месеца, а за 
производителите ЕТ „Чилер 91 - Сезгин Рамис“, „Еко Сат Систем“ ООД и ЕТ „Еко Енерджи 
– Цвета Одаджийска“, не по-късно от един календарен месец. В сключените договори за 
изкупуване на електрическа енергия са регламентирани задължения на производителите, 
свързани с прехвърлянето на гаранциите за произход, коригирането на издадените фактури 
и възстановяване на надплатените суми в случаите, когато за изкупената енергия не бъде 
издадена и прехвърлена гаранция за произход (чл.5, чл.15,  чл.18 от договорите). 

 Във връзка с констатираното закупено количество електрическа енергия, за което 
липсват доказателства, че е произведено от възобновяеми източници, от страна на „Енерго-
Про Продажби“ АД се представи информация и документи за осъществения контрол във 
връзка със задълженията на производителите по чл.34, ал.7 от ЗЕВИ, относно заявяването и 
прехвърлянето на гаранциите за произход. След установяване в регистъра на АУЕР на не 
издадени и не прехвърлени ГП, ежегодно са изпращани напомнителни писма до 
производители, съответно на 02.08.2012 г., 20.03.2013 г., 19.03.2013 г., 24.04.2014 г., за 
предприемане на своевременни действия за прехвърляне на ГП в законоустановите срокове, 
в т.ч. за задължението на производителите за писмено уведомяване, относно причините за 
забавяне и срока, в който гаранцията ще бъде прехвърлена на Енерго – Про Продажби“ АД.  

По време на проверката,  във връзка с констатираните неиздадени и прехвърлени ГП 
за изкупена електроенергия през 2014/2015 г., от страна на „Енерго – Про Продажби“ АД, 
на 23.11.2015 г. се изпратиха писма до „К 21“ ООД, „Пчела“ ООД, „Аркан Кени“ ЕООД, 
Вълкан Страхилов Вълканов, Валентин Николаев Фердов, ЕТ „Чилер 91- Сезгин Рамис“, 
„Еко Сат Систем“ ООД и ЕТ „Еко Енерджи – Цвета Одаджийска“, за предприемане на 
своевременни действия. 

Видно от гореизложеното, през периода от 01.07.2014 г. до 31.07.2015 г.  
крайният снабдител „Енерго - Про Продажби“ АД е закупил електрическа енергия от 
419 975 КВт за 133 112.10 лв. по преференциални цени от производителите „К 21“ 
ООД, „Пчела“ ООД, „Аркан Кени“ ЕООД, Вълкан Страхилов Вълканов, Валентин 
Николаев Фердов, ЕТ „Чилер 91 - Сезгин Рамис“, „Еко Сат Систем“ ООД и ЕТ „Еко 
Енерджи – Цвета Одаджийска“, която е префактурирал на обществения доставчик 
„НЕК“ ЕАД. За тази електрическа енергия, към 23.11.2015 г. липсват доказателства, 
че е електрическа енергия, произведена от възобновяеми източници, поради което не 
са налице основанията за приложение на чл.31, ал.1 от ЗЕВИ, за закупуването й на 
преференциални цени. 

Приложение от № 1 до № 37 и № 122 и № 123 
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2. Проверка на договорените преференциални цени и изплатена 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 изпълнение на разпоредбата на чл.31, ал.8 от Закона за енергията от възобновяеми 
източници /ДВ бр.35 от 03.05.2011г. изм. и доп. ДВ бр.29 от 10.04.2012г./, 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, ДКЕВР следва да определи по групи цени електрическата енергия, която 
ще се изкупува от обществения доставчик или съответния краен потребител, 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 /ДВ бр.17 от 02.03.2004 г. изм. 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.  

Съгласно чл.19в, ал.1 и ал.2 от Наредбата за регулиране на цените на електрическата 
енергия, цената на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, когато 
инвестицията за изграждане на енергиен обект за производсво 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 и стойността на регулаторната база за 
активите на преференциалните цени се намалява пропорционално със стойността на 
инвестициите, одобрени за финансиране. 

Решенията на ДКЕВР за определяне на преференциални цени на електрическата 
енергия, произведена от възобновяеми източници, когато инвестицията за изграждането на 
енергиен обект за производство на електрическата енергия от възобновяеми източници се 
подпомага със средства от национална или европейска схема за подпомагане са: Решениe № 
Ц-36/07.11.2011 г.; Решение № Ц-019/28.06.2012г., Решение № Ц-029/29.08.2012 г., Решение 
№ Ц-20/28.06.2013 и  Решение № Ц-14/01.07.2014 година.  

Съгласно чл.31, ал.1 от Закона за енергията от възобновяеми източници /ЗЕВИ/ (ДВ 
бр. 35/03.05.2011г.), 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 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 ЗУТ на енергийния обект за производство на електрическа 
енергия. На основание §7, ал.2 от Преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на ЗЕВИ, 
за енергийни обекти, с изключение на водноелектрическите централи с обща инсталирана 
мощност над 10 MW, за които към датата на влизане в сила на закона са сключени 
предварителни договори за присъединяване, за които се изпълняват условията по §6, ал.2, 
или са сключени договори за присъединяване, цената по договорите за изкупуване на 
електрическа енергия от възобновяеми източници е действащата към датата на съставяне на 
констативен акт за завършено изграждане на енергийния обект, съгласно чл.176, ал.1 от 
ЗУТ.  

С ал.7, т.2 на цитирания член от ЗЕВИ (в сила до 10.04.2012 г., изменен изцяло с ДВ 
бр.29 от 10.04.2012г.), е определено, че преференциите по чл.31 (разпоредбите на ал.1 – 6) 
не се прилагат, 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. 
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На основание §11 от Допълнителните разпоредби /ДР/ на ЗЕВИ, разпоредбите на 
чл.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. 

С §18 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и 
допълнение на Закона за енергетиката /ПЗРЗИДЗЕ/(ДВ, бр. 56 от 24.07.2015 г., в сила от 
24.07.2015 г.) е определено:  

(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;  

(ал.3) След изтичане на срока по ал.2 общественият доставчик или съответният краен 
снабдител изкупуват произведената електрическа енергия по цените, предвидени в ал. 1; 

(ал.4) Алинея 3 се прилага и в случаите на неизпълнение на задължението по ал.2; 
(ал.5) За производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници по 

ал.1 не се прилагат разпоредбите на чл.31, ал.4 и чл.32, ал. 3 от Закона за енергията от 
възобновяеми източници. След изтичане на срока на договора за изкупуване по чл.31, ал.2 
от Закона за енергията от възобновяеми източници преференциални цени не се предоставят. 

За определяне на цените на производителите по §18, ал.1 от ПЗРЗИДЗЕ са 
приложими цените, определени с Решение на КЕВР № Ц-14 от 01.07.2014 година.  

При проверката се установи, че между крайния снабдител „Енерго-Про Продажби“ 
(до 10.09.2012 г. „Е.ОН България Продажби” АД, гр. Варна) и енергийни предприятия са 
сключени 80 броя договори за изкупуване на електрическа енергия по преференциални 
цени, 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. 

Общо през периода от 31.08.2011 г. до 30.09.2015 г. по сключените договори от 
крайния снабдител „Енерго – Про Продажби“ АД е изкупена електрическа енергия в размер 
30 046 525 КВтч за 12 875 860.38 лв. без ДДС. 

Във връзка с нормативните изисквания, при проверката се извърши групиране на 
договорите, по отношение разпоредбите на §11 от ДР на ЗЕВИ и приложение на §18 
ПЗРЗИДЗЕ, във връзка с промяна на преференциалните цени. Сключените договори, за 
които на основание §11 от ДР на ЗЕВИ не се прилагат разпоредбите на чл.31, ал.7, т.2 и ал.8 
от ЗЕВИ и са приложими разпоредбите на §18 ПЗРЗИДЗЕ (договорите сключени преди 
ЗЕВИ) са 63 броя. Сключените договори след влизане на ЗЕВИ в сила са 17 броя. 

2.1. Проверка на 63 броя, сключени договори за проекти, по отношение на които 
заявления за подпомагане са постъпили преди влизането в сила на ЗЕВИ, и за които на 
основание §11 от ДР на ЗЕВИ не се прилагат разпоредбите на чл.31, ал.7, т.2 и ал.8 от 
ЗЕВИ. Проверка за приложение на §18 ПЗРЗИДЗЕ. 

Във връзка с изпълнение изискванията §18 от ПЗРЗИДЗЕ, крайният снабдител 
„Енерго – Про Продажби“ АД, с писмо изх. № К-EPRS-1946/29.07.2015 г. до  
производителите на енергия от възобновяеми източници, присъединени към 
разпределителната мрежа на „Енерго – Про Мрежи“ АД, е изискал производителите, които  
са ползвали средства от национални или европейски схеми за подпомагане при изграждане 
на централите за производство на електрическа енергия, и които не са декларирали степента 
на одобреното финансиране пред „Енерго – Про Продажби“ АД, да подадат нотариално 
заверени декларации, удостоверяващи степента на одобреното финансиране. Също 
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производителите, които не са ползвали финансиране и не са декларирали това пред „Енерго 
– Про Продажби“ АД, да подадат нотариално заверени декларации, удостоверяващи 
липсата на финансиране. Приложен е образец на декларация.  

До всички производителите, ползвали средства от национални или европейски 
схеми, на 25.08.2015 г. са изпратени писма за промените в Закона за енергетиката, цената по 
която производителят следва да продава произведената енергия на „Енерго – Про 
Продажби“ АД, съобразно процентното съотношение между одобрената субсидия и 
одобрените разходи, цена определена с Решение на КЕВР № Ц-14 от 01.07.2014 г. Ведно с 
писмата, на производителите са изпратени анекси за изменение на договорите, относно 
преференциалната цена за изкупуване на електрическа енергия, включително за нейното 
приложение до размера на нетното специфично производство, въз основа на  което са 
определени преференциалните цени. Само три от анексите са върнати подписани от 
производители. При издаване на фактури от производители по преференциална цена, която 
не е променена съобразно §18, ал.1 от ПЗРЗИДЗЕ, те са връщани от крайния снабдител на 
производителите за коригиране с актуализираните цени. Тези  фактурите не са намерили 
счетоводен израз и по тях няма плащания към производителите. При проверката се 
установи, че при всички случаи плащанията от страна „Енерго – Про Продажби“ АД към 
производителите са по фактури с променени цени по §18, ал.1 от ПЗРЗИДЗЕ. 

За уточняване на производителите, ползвали средства от национални или европейски 
схеми за подпомагане при изграждане на централите за производство на електрическа 
енергия от „Енерго – Про Продажби“ АД са изпратени писма до институции, включително е 
проведена кореспонденция с:  

 Европейска банка за възстановяване и развитие, писмо от 17.08.2015 г. с което е 
поискана информация за производителите на електрическа енергия, които са получили 
финансиране от банката. Банката е отговорила, че е отправено запитване към КЕВР за 
относимостта на програмите по ЕБВР за финансиране на проекти за устойчива енергия към 
промените в ЗЕ и след получаване и в зависимост от становището на КЕВР, ще изпрати 
допълнителна информация;  

 писмо до КЕВР  и АДФИ изх. № К-EPRS-2097/20.08.2015 година;  
 писмо до ДФЗ от 18.08.2015 г.; писмо до ДФЗ от 28.07.2015 г.; писмо от ДФЗ изх. 

№ 02-2600/4998/28.08.2015 г.; писмо от ДФЗ изх. № 02-2600/4998/03.08.2015 г. с 
приложение списък за сключени договори и изплатени средства. 

Във връзка с констатирани по време на проверката несъответствия и подадена 
некоректна информация от ДФЗ (без промените в процента на финансиране, настъпили в 
резултат на сключени анекси към договорите за финансиране), от страна на „Енерго – Про 
Продажби“ АД допълнително беше изискана информация от ДФЗ. С писмо изх. № 02-
2600/4998/17.11.2015 г. на ДФЗ, на крайния снабдител е представена актуализирана 
информация (справка) по справка със съпроводително писмо изх.№ 02-2600/4998/03.08.2015 
г. на ДФЗ. В справката са добавени допълнителни колони: „Одобрени разходи (анекс); 
„Одобрена субсидия (анекс); „Дата анекс“, всички с измененията в стойността на 
одобрените разходи и финансова помощ по договорите и актуални към 11.11.2015 г. 
Актуализирана е и стойността на платените суми по договорите, към 13.11.2015 година. 
Също актуализирана информация за трима от производителите е получена от ДФЗ в АДФИ, 
писмо със справка изх. № 02-4800/6/18.11.2015 г. на ДФЗ.  

Договори с производители и закупена от тях електрическа енергия, както следва: 
2.1.1. На 29.08.2012 г. е сключен Договор № 276/2012 г. с ЕТ „Георги Гочев 2008“, 

област Търговище, община Попово, с. Бракница за изкупуване на електрическа енергия, 
произведена от ФвЕЦ „Славяново“ с обща инсталирана мощност 73.08 киловатпика (kWp). 
Съгласно чл.2, ал.1 договорът влиза в сила от датата на въвеждане в експлоатация на 
централата и е със срок на действие 20 години. С чл.16, ал.3 е договорена преференциална 
цена от 567.41 лв./за МВтч без ДДС, определена с Решение на ДКЕВР № Ц-18/20.06.2011 г. 
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За въвеждане в експлоатация на централата е издадено Разрешението за ползване № ДК-07-
Т04/25.06.2012 година.   

С две нотариално заверени декларации, от 21.08.2012 г. и 06.08.2012 г., 
производителят е декларирал, че е кандидатствал за подпомагане със средства от 
национална или европейска схема за подпомагане, по мярка 311 „Разнообразяване към 
неземеделски дейности“ от ДФ „Земеделие – Разплащателна агенция“, със заявление 
идентификационен номер 25/311/00213 от 15.07.2010 г. и декларирал 80 процента 
финансиране от размера на инвестицията. Приложена е квитанция за прием на заявление за 
подпомагане, издадена от „Разплащателна агенция“, от която са видни номера и датата на 
заявлението. 

Видно от датата на заявлението за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ 
15.07.2010 г., същото е постъпило в ДФЗ преди влизане в сила на ЗЕВИ и на основание §11 
от ДР на ЗЕВИ, разпоредбите на чл.31, ал.7, т.2 и ал.8 са неприложими. 

При проверката се установи, че от производителя ЕТ „Георги Гочев 2008“ през 
периода от 31.10.2012 г. до 30.09.2015 г. е закупена общо 279 934 КВт електрическа енергия 
за 149 365.58 лв., по периоди, както следва: 

 - от 31.10.2012 г. до 31.07.2015 г. електрическа енергия от 260 703 КВт, фактурирана 
от производителя и съответно изплатена от „Енерго – Про Продажби“ АД по договорена 
цена 567.41 лв./за МВтч; 

- м.август 2015 г. електрическа енергия от 11 041 КВт, фактурирана и изплатена по 
цена 100.41 лв./за МВтч; 

 - м.септември 2015 г. електрическа енергия от 8 190 КВт, фактурирана по цена  
100.41 лв./за МВтч, с предстоящ падеж към 26.10.2015 година. 

Видно от гореизложеното, за м.август и м.септември 2015 г. цената от 100.41 лв./за 
МВтч е правилно определена, съгласно Решение на КЕВР № Ц-14 от 01.07.2014 г., с което 
са спазени изискванията на §18 от ПЗРЗИДЗЕ. 

2.1.2. На 07.03.2013 г. е сключен Договор № 325/2013 г. със „Сън Енерджи 2009“ 
ЕООД, област Велико Търново, община Златарица, с. Горско ново село за изкупуване на 
електрическа енергия, произведена от ФвЕЦ „Сън Енерджи Солар Парк“ с обща 
инсталирана мощност 59.925 киловатпика (kWp). Съгласно чл.2, ал.1 договорът влиза в 
сила от датата на въвеждане в експлоатация на централата и е със срок на действие 20 
години. С чл.16, ал.3 е договорена преференциална цена от 188.10 лв./за МВтч без ДДС, 
определена с Решение на ДКЕВР № Ц-28/29.08.2012 г. За въвеждане в експлоатация на 
централата е издадено Разрешението за ползване № СТ-05-1894/10.12.2012 година. 

С нотариално заверена декларация от 18.12.2012 г., производителят е декларирал, че 
„инвестицията за изграждане на енергийния обект не се подпомага със средства от 
национална или европейска схема за подпомагане, заявлението за което е подадено при 
условията на §11 от ПЗР на ЗЕВИ, а именно след влизане в сила на ЗЕВИ на 03.05.2011 г.“. 

Приложена е квитанция за прием на заявление за подпомагане, издадена от 
„Държавен фонд Земеделие - Разплащателна агенция“, от която са видни 
идентификационен номер 04/312/01805 от 13.08.2010 г., кандидатстване по мярка 312 
„Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия“. Финансирането на 
производителя е 80 на сто от одобрените и реално извършени разходи, свързани с 
осъществяването на одобрения от ДФ „Земеделие“ проект.  

Видно от датата на заявлението за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ 
13.08.2010 г., същото е постъпило в ДФЗ преди влизане в сила на ЗЕВИ и на основание §11 
от ДР на ЗЕВИ, разпоредбите на чл.31, ал.7, т.2 и ал.8 са неприложими. 

При проверката се установи, че от производителя „Сън Енерджи 2009“ ЕООД през 
периода от 28.03.2013 г. до 30.09.2015 г. е закупена общо 224 226 КВт електрическа енергия 
за 40 686.96 лв., по периоди, както следва: 
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  - от 28.03.2013 г. до 31.07.2015 г. електрическа енергия от 207 639 КВт, фактурирана 
от производителя и съответно изплатена от „Енерго – Про Продажби“ АД по договорена 
цена 188.10 лв./за МВтч, като първите 363 КВт по цена от 90.41 лв./за МВтч (за проведени 
72 часови проби, по чл.17, ал.1 от договора за изкупуване); 

- м.август 2015 г. електрическа енергия от 9 640 КВт, фактурирана и изплатена по 
цена 100.41 лв./за МВтч ; 

 - м.септември 2015 г. електрическа енергия от 6 947 КВт, фактурирана по цена  
100.41 лв./за МВтч, с предстоящ падеж към 26.10.2015 година. 

Видно от гореизложеното, за м.август и м.септември 2015 г. цената от 100.41 лв./за 
МВтч е правилно определена, съгласно Решение на КЕВР № Ц-14 от 01.07.2014 г., с което 
са спазени изискванията на §18 от ПЗРЗИДЗЕ. 

2.1.3. На 08.06.2012 г. е сключен Договор № 186/2012 г. с „ТВ Енерджи“ ЕООД, 
област Велико Търново, община Павликени, с. Михалци за изкупуване на електрическа 
енергия, произведена от ФвЕЦ „Лъчезар“ с обща инсталирана мощност 20 киловатпика 
(kWp). Съгласно чл.2, ал.1 договорът влиза в сила от датата на въвеждане в експлоатация на 
централата и е със срок на действие 20 години. С чл.16, ал.3 е договорена преференциална 
цена от 605 лв./за МВтч без ДДС, определена с Решение на ДКЕВР № Ц-18/20.06.2011 г. За 
въвеждане в експлоатация на централата е издадено Разрешение за ползване № ДК-07-ВТ-
34/18.05.2012 година. С Анекс от 01.08.2012 г. е променена редакцията на чл.1, ал.1 от 
договора, в частта за инсталираната мощност, която от 20 киловатпика е 
променена/увеличена на 30 мегаватпика. От приложената в досието документация е видно, 
че фотоволтаичната система е изградена върху съществуващо покривно пространство на 
сгради. 

С искане за сключване на договор, вх. № К-EBGS-2287/30.05.2012 г., производителят 
е декларирал, че инвестицията за изграждане на енергийния обект се подпомага със 
средства от национална или европейска схема за подпомагане, с дата на подаване на 
заявлението 20.07.2010 година. Приложена е квитанция за прием на заявление за 
подпомагане, издадена от „Разплащателна агенция“, от която са видни идентификационен 
номер 04/312/01691 от 20.07.2010 г., кандидатстване по мярка 312 „Подкрепа за създаване  и 
развитие на микропредприятия“. Финансирането на производителя е 80 % от одобрените и 
реално извършени разходи за осъществяването на проекта. 

Видно от датата на заявлението за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ 
13.08.2010 г., същото е постъпило в ДФЗ преди влизане в сила на ЗЕВИ и на основание §11 
от ДР на ЗЕВИ, разпоредбите на чл.31, ал.7, т.2 и ал.8 са неприложими. 

При проверката се установи, че от производителя „ТВ Енерджи“ ЕООД през периода 
от 29.06.2012 г. до 30.09.2015 г. е закупена общо 144 190 КВт електрическа енергия за 
81 171.08 лв., по периоди, както следва: 
  - от 29.06.2012 г. до 31.07.2015 г. електрическа енергия от 135 236 КВт, фактурирана 
от производителя и съответно изплатена от „Енерго – Про Продажби“ АД по договорена 
цена 605 лв./за МВтч, като 4 061 КВт за м.октомври и ноември 2014 година са фактурирани 
и изплатени по цена 125.32 лв./за МВтч (във връзка с чл.31, ал.5 от ЗЕВИ);  

- м.август 2015 г. електрическа енергия от 5201 КВт, фактурирана по цена 141.96 
лв./за МВтч, с предстоящ падеж към 26.10.2015 година.; 

 - м.септември 2015 г. електрическа енергия от 3 753 КВт, фактурирана по 141.96 
лв./за МВтч, с предстоящ падеж към 26.10.2015 година. 

По двете фактури не се извършени плащания, предвид връщане на първоначално 
изготвените от производителя фактури по цени от 605 лв./за МВтч 

Видно от гореизложеното, за м.август и м.септември 2015 г. цената от 141.96 лв./за 
МВтч е правилно определена, съгласно Решение на КЕВР № Ц-14 от 01.07.2014 г., с което 
са спазени изискванията на §18 от ПЗРЗИДЗЕ. 
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2.1.4. На 26.02.2013 г. е сключен Договор № 323/2013 г. с „Валари 78“ ЕООД, област 
Силистра, община Тутракан, с. Белица за изкупуване на електрическа енергия, произведена 
от ФвЕЦ „Белица 1“ с обща инсталирана мощност 54 киловатпика (kWp). Съгласно чл.2, 
ал.1 договорът влиза в сила от датата на въвеждане в експлоатация на централата и е със 
срок на действие 20 години. С чл.16, ал.3 е договорена преференциална цена от 188.10 лв./за 
МВтч без ДДС, определена с Решение на ДКЕВР № Ц-28/29.08.2012 г. За въвеждане в 
експлоатация на централата е издадено Разрешение за ползване № СТ-05-1456/22.10.2012 
година.  

С нотариално заверена декларация от 14.12.2012 г., производителят е декларирал, че 
има подадено заявление с дата 12.08.2010 г. за подпомагане по мярка 312 към Програмата за 
развитие на селските райони на Държавен фонд Земеделие. Приложена е квитанция за 
прием на заявление за подпомагане, издадена от „Разплащателна агенция“, от която са 
видни идентификационен номер 19/312/01770 от 12.08.2010 г., кандидатстване по мярка 312 
„Подкрепа за създаване  и развитие на микропредприятия“. Финансирането на 
производителя е 80 на сто от одобрените и реално извършени разходи, свързани с 
осъществяването на одобрения от ДФ „Земеделие“ проект.  

Видно от датата на заявлението за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ 
13.08.2010 г., същото е постъпило в ДФЗ преди влизане в сила на ЗЕВИ и на основание §11 
от ДР на ЗЕВИ, разпоредбите на чл.31, ал.7, т.2 и ал.8 са неприложими. 

При проверката се установи, че от производителя „Валари 78“ ЕООД през периода от 
29.03.2013 г. до 30.09.2015 г. е закупена общо 209 276 КВт електрическа енергия за            
37 762.65 лв., по периоди, както следва: 
  - от 29.03.2013 г. до 31.07.2015 г. електрическа енергия от 193 358 КВт, фактурирана 
от производителя и съответно изплатена от „Енерго – Про Продажби“ АД по договорена 
цена 188.10 лв./за МВтч, като първите 1 824 КВт по цена от 90.41 лв./за МВтч (за проведени 
72 часови проби, по чл.17, ал.1 от договора за изкупуване) и  449 КВт по цена от 125.32 
лв./за МВтч (във връзка с чл.31, ал.5 от ЗЕВИ); 

- м.август 2015 г. електрическа енергия от 8 927 КВт, фактурирана и изплатена по 
цена 100.41 лв./за МВтч; 

 - м.септември 2015 г. електрическа енергия от 6 991 КВт, фактурирана по цена  
100.41 лв./за МВтч, с предстоящ падеж към 26.10.2015 година. 

Видно от гореизложеното, за м.август и м.септември 2015 г. цената от 100.41 лв./за 
МВтч е правилно определена, съгласно Решение на КЕВР № Ц-14 от 01.07.2014 г., с което 
са спазени изискванията на §18 от ПЗРЗИДЗЕ. 

2.1.5. На 25.10.2012 г. е сключен Договор № 302/2012 г. с „Тремол Енерджи 
Солюшънс“ ООД, област Велико Търново, община Златарица, гр. Златарица за изкупуване 
на електрическа енергия, произведена от ФвЕЦ „Златарица“ с обща инсталирана мощност 
90.72 киловатпика (kWp). Съгласно чл.2, ал.1 договорът влиза в сила от датата на 
въвеждане в експлоатация на централата и е със срок на действие 20 години. С чл.16, ал.3 е 
договорена преференциална цена от 567.41 лв./за МВтч без ДДС, определена с Решение на 
ДКЕВР № Ц-18/20.06.2011 г. За въвеждане в експлоатация на централата е издадено 
Разрешение за ползване № ДК-07-ВТ-47/26.06.2012 година.  

С нотариално заверена декларация от 01.12.2012 г., производителят е декларирал, че 
изграждането на фотоволтаичната централа е подпомогнато със средства от европейска 
схема за подпомагане. Приложена е квитанция за прием на заявление за подпомагане, 
издадена от „Разплащателна агенция“, от която са видни идентификационен номер 
19/312/01797 от 13.08.2010 г., кандидатстване по мярка 312 „Подкрепа за създаване  и 
развитие на микропредприятия“. Финансирането на производителя е 80 на сто от 
одобрените и реално извършени разходи, свързани с осъществяването на одобрения от ДФ 
„Земеделие“ проект.  
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Видно от датата на заявлението за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ 
13.08.2010 г., същото е постъпило в ДФЗ преди влизане в сила на ЗЕВИ и на основание §11 
от ДР на ЗЕВИ, разпоредбите на чл.31, ал.7, т.2 и ал.8 са неприложими. 

При проверката се установи, че от производителя „Тремол Енерджи Солюшънс“ 
ООД през периода от 30.11.2012 г. до 30.09.2015 г. е закупена общо 350 573 КВт 
електрическа енергия за 186 531.95 лв., по периоди, както следва: 
  - от 30.11.2012 г. до 31.07.2015 г. електрическа енергия от 325 080 КВт, фактурирана 
от производителя и съответно изплатена от „Енерго – Про Продажби“ АД по договорена 
цена 567.41 лв./за МВтч без ДДС, като първите 1 080 КВт по цена от 75.54 лв./за МВтч (за 
проведени 72 часови проби, по чл.17, ал.1 от договора за изкупуване) и  548 КВт по цена от 
125.33 лв./за МВтч (във връзка с чл.31, ал.5 от ЗЕВИ); 

- м.август 2015 г. електрическа енергия от 14 989 КВт, фактурирана по цена 111.87 
лв./за МВтч, предстоящ падеж към 06.10.2015 година ; 

 - м.септември 2015 г. електрическа енергия от 10 504 КВт, фактурирана по цена  
111.87 лв./за МВтч, с предстоящ падеж към 23.10.2015 година. 

Видно е, че през м.август и м.септември 2015 г., цената по която е закупена 
произведената от „Тремол Енерджи Солюшънс“ ООД електрическа енергия е 111.87 лв./за 
МВтч, цена определена с Решение на КЕВР № Ц-14 от 01.07.2014 г. за ФЕЦ с инсталирана 
мощност над 30 кВтр до 200  до кВтр с процент на безвъзмездно финансиране над 50% до 
60%. 

При проверката се установи, че финансирането на „Тремол Енерджи Солюшънс“ 
ООД е в размер, какъвто производителят е декларирал, 80 на сто. Съгласно Приложение № 
1 Таблица за одобрените разходи към Договор за финансиране № 04/312/01797/20.09.2011 
г., при одобрени за финансиране разходи в размер 683 342 лв. и одобрена субсидия от 391 
160 лв., финансирането на производителя е 57 на сто. С Анекс № 3 от 20.06.2012 г. към 
договора за финансиране, е променен размера на одобрените за финансиране разходи на 
446 776 лв., променен е размера на одобрената субсидия на 357 427.20 лв., съответно е 
променен процента на безвъзмездното финансиране, от 57% на 80%. 

На основание §18 от ПЗРЗИДЗЕ, цената за изкупуване на електрическа енергия от 
производителя „Тремол Енерджи Солюшънс“ ООД, следва да е в размер 100.41 лв./за 
МВтч, вместо 111.87 лв./за МВтч, тъй като с Решение на КЕВР № Ц-14 от 01.07.2014 г., за 
ФЕЦ с инсталирана мощност над 30 кВтр до 200 до кВтр и с процент на безвъзмездно 
финансиране от 80%, цената за изкупуване на електрическа енергия е в размер 100.41 лв./за 
МВтч. 

В резултат на така определена цена от 111.87 лв./за МВтч, вместо следващата се  от 
100.41 лв./за МВтч, от страна на производителя е фактурирана и съответно от „Енерго – 
Про Продажби“ АД префактурирана на НЕК ЕАД електрическа енергия за м.август и 
септември 2015 г. от 25 493 КВт за 2 851.90 лв., вместо 2 559.75 лв., или със 292.15 лв. 
повече от следващите се, изчислени както следва: (25 493 КВт х 0.11187 лв./за КВтч) - 
(25 493 КВт х 0.10041 лв./за КВтч) = 292.15 лева. 

По време на проверката, от страна на „Енерго – Про Продажби“ АД е изпратено 
писмо до производителя „Тремол Енерджи Солюшънс“ ООД за корекция на цената. 

От страна на производителя е издадено Кредитно известие № 50/31.10.2015 г. по 
фактури № 46/01.09.2015 г. и № 47/30.09.2015 г. за 292.15 лв. без ДДС, с което по време на 
проверката е отстранено нарушението на §18, ал.1 от ПЗРЗИДЗЕ,  във връзка с определяне 
на преференциалната цена за изкупуване на електрическа енергия, определена с Решение на 
КЕВР № Ц-14 от 01.07.2014 г., за съответния вид ФЕЦ и процент на безвъзмездно 
финансиране.  

2.1.6. На 25.10.2012 г. е сключен Договор № 306/2012 г. с „Анел Енерджи“ ЕООД, 
област Търговище, община Опака, гр. Опака за изкупуване на електрическа енергия, 
произведена от ФвЕЦ „Опака“ с обща инсталирана мощност 87.40 киловатпика (kWp). 



Доклад за извършена проверка по чл.80а от ЗЕ 
 

Финансов инспектор: .................... 
/М. Енчева/ 

25

Съгласно чл.2, ал.1 договорът влиза в сила от датата на въвеждане в експлоатация на 
централата и е със срок на действие 20 години. С чл.16, ал.3 е договорена преференциална 
цена от 260.77 лв./за МВтч без ДДС, определена с Решение на ДКЕВР № Ц-18/28.06.2012 г. 
За въвеждане в експлоатация на централата е издадено Разрешение за ползване № СТ-05-
810/11.07.2012 година. 

С нотариално заверена декларация от 10.10.2012 г., производителят е декларирал, че 
за изграждането на фотоволтаичната централа е кандидатствал за подпомагане със средства 
от европейска схема за подпомагане. Приложена е квитанция за прием на заявление за 
подпомагане, издадена от „Разплащателна агенция“, от която са видни идентификационен 
номер 25/312/01749 от 11.08.2010 г., кандидатстване по мярка 312 „Подкрепа за създаване  и 
развитие на микропредприятия“. Финансирането на производителя е 80 на сто от 
одобрените и реално извършени разходи, свързани с осъществяването на одобрения от ДФ 
„Земеделие“ проект.  

Видно от датата на заявлението за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ 
11.08.2010 г., същото е постъпило в ДФЗ преди влизане в сила на ЗЕВИ и на основание §11 
от ДР на ЗЕВИ, разпоредбите на чл.31, ал.7, т.2 и ал.8 са неприложими. 

При проверката се установи, че от производителя „Анел Енерджи“ ЕООД през 
периода от 30.11.2012 г. до 30.09.2015 г. е закупена общо 334 455 КВт електрическа енергия 
за 83 190.49 лв., по периоди, както следва: 
  - от 30.11.2012 г. до 31.07.2015 г. електрическа енергия от 310 925 КВт, фактурирана 
от производителя и съответно изплатена от „Енерго – Про Продажби“ АД по договорена 
цена 260.77 лв./за МВтч без ДДС, като първите 1 361 КВт по цена от 75.54 лв./за МВтч (за 
проведени 72 часови проби, по чл.17, ал.1 от договора за изкупуване); 

- м.август 2015 г. електрическа енергия от 13 356 КВт, фактурирана и изплатена по 
цена 100.41 лв./за МВтч; 

 - м.септември 2015 г. електрическа енергия от 10 174 КВт, фактурирана по цена  
100.41 лв./за МВтч, с предстоящ падеж към 27.10.2015 година. 

Видно от гореизложеното, за м.август и м.септември 2015 г. цената от 100.41 лв./за 
МВтч е правилно определена, съгласно Решение на КЕВР № Ц-14 от 01.07.2014 г., с което 
са спазени изискванията на §18 от ПЗРЗИДЗЕ. 

2.1.7. На 26.10.2012 г. е сключен Договор № 309/2012 г. със „Слънчева енергия - 2“ 
ЕООД, област София, район Подуяне за изкупуване на електрическа енергия, произведена 
от ФвЕЦ „Табачка“, находяща се в местност „Рай манастир“ в землището на с. Табачка, 
община  Иваново, област Русе с обща инсталирана мощност 78.12 киловатпика (kWp). 
Съгласно чл.2, ал.1 договорът влиза в сила от датата на въвеждане в експлоатация на 
централата и е със срок на действие 20 години. С чл.16, ал.3 е договорена преференциална 
цена от 567.41 лв./за МВтч без ДДС, определена с Решение на ДКЕВР № Ц-18/20.06.2011 г. 
За въвеждане в експлоатация на централата е издадено Разрешение за ползване № ДК-07-
СЦР-46/29.06.2012 година.  

С нотариално заверена декларация от 11.10.2012 г., Красимир Кирилов Синевирски, 
в качеството си на управител на производителя „Слънчева енергия - 2“ ЕООД, е 
декларирал, че инвестицията за изграждането на фотоволтаичната електрическа централа не 
се подпомага със средства от национална или европейска схема за подпомагане. 
Деклараторът се е задължил да уведоми и да представи в срок от три дни документи, 
удостоверяващи всяка промяна на данните по декларацията. 

Съгласно приложения списък за сключени договори и изплатени средства към писмо 
на Държавен фонд Земеделие изх. № 02-2600/4998/03.08.2015 г., „Слънчева енергия – 2“ 
ЕООД има сключен договор за финансово подпомагане № 18/312/01021 от 22.07.2013 г. по 
мярка 312 с одобрени разходи от 219 912 лв., сума на субсидията 175 929.60 лв. и изплатена 
субсидия в размер 173 524.34 лв. – окончателно плащане. Финансирането на производителя 
е 80 на сто от одобрените и реално извършени разходи, свързани с осъществяването на 
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одобрения от ДФ „Земеделие“ проект. Заявлението за кандидатстване е от 11.09.2009 
година. 

Видно от гореизложеното, управителят Красимир Кирилов Синевирски е подал в 
„Енерго - Про Продажби“ АД декларация с невярно съдържание. 

Предвид датата на заявлението за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ 
11.09.2009 г., което е постъпило в ДФЗ преди влизане в сила на ЗЕВИ, на основание §11 от 
ДР на ЗЕВИ, разпоредбите на чл.31, ал.7, т.2 и ал.8 са неприложими. 

При проверката се установи, че от производителя „Слънчева енергия - 2“ ЕООД, през 
периода от 30.11.2012 г. до 30.09.2015 г. е закупена общо 289 083 КВт електрическа енергия 
за 153 887.66 лв., по периоди, както следва: 
  - от 30.11.2012 г. до 31.07.2015 г. електрическа енергия от 267 368 КВт, фактурирана 
от производителя и съответно изплатена от „Енерго – Про Продажби“ АД по договорена 
цена 567.41 лв./за МВтч без ДДС; 

- м.август 2015 г. електрическа енергия от 13 151 КВт, фактурирана и изплатена по 
цена 100.41 лв./за МВтч; 

 - м.септември 2015 г. електрическа енергия от 8 564 КВт, фактурирана по цена  
100.41 лв./за МВтч, с предстоящ падеж към 26.10.2015 година. 

Видно от гореизложеното, за м.август и м.септември 2015 г. цената от 100.41 лв./за 
МВтч е правилно определена, съгласно Решение на КЕВР № Ц-14 от 01.07.2014 г., с което 
са спазени изискванията на §18 от ПЗРЗИДЗЕ. 

2.1.8. На 04.10.2012 г. е сключен Договор № 299/2012 г. с ЕТ „Михаела – 08 – Петя 
Йорданова“, област Велико Търново, община Лясковец, с. Драгижево за изкупуване на 
електрическа енергия, произведена от ФвЕЦ „Михаела“ с обща инсталирана мощност 82.8 
киловатпика (kWp). Съгласно чл.2, ал.1 договорът влиза в сила от датата на въвеждане в 
експлоатация на централата и е със срок на действие 20 години. С чл.16, ал.3 е договорена 
преференциална цена от 567.41 лв./за МВтч без ДДС, определена с Решение на ДКЕВР № 
Ц-18/20.06.2011 г. За въвеждане в експлоатация на централата е издадено Разрешение за 
ползване № ДК-07-ВТ-48/29.06.2012 година.  

С нотариално заверена декларация от 14.09.2012 г., Петя Йорданова Маркилева, в 
качеството си на собственик и управител е декларирала: „ … че съгласно §11, чл.31, ал.7, т.2 
и ал.8 от ЗЕВИ, инвестицията за изграждането на фотоволтаичната електрическа централа 
не се подпомага със средства от национална или европейска схема за подпомагане“. 

Видно от приложения списък за сключени договори и изплатени средства към писмо 
на Държавен фонд Земеделие изх. № 02-2600/4998/03.08.2015 г., ЕТ „Михаела – 08 – Петя 
Йорданова“, област Велико Търново, община Лясковец, с. Драгижево има сключен договор 
за финансово подпомагане № 04/311/00348 от 20.06.2011 г. по мярка 311 с одобрени 
разходи от 461 842 лв., сума на субсидията 369 473.60 лв. и изплатена субсидия в размер 
369 473.60 лева – окончателно плащане. Финансирането на производителя е 80 на сто от 
одобрените и реално извършени разходи, свързани с осъществяването на одобрения от ДФ 
„Земеделие“ проект.  

При проверката се установи, че от производителя ЕТ „Михаела – 08 – Петя 
Йорданова“, през периода от 30.10.2012 г. до 30.09.2015 г. е закупена общо 333 488 КВт 
електрическа енергия за 177 235.45 лв., по периоди, както следва: 
  - от 30.10.2012 г. до 31.07.2015 г. електрическа енергия от 311 174 КВт, фактурирана 
от производителя и съответно изплатена от „Енерго – Про Продажби“ АД по договорена 
цена 567.41 лв./за МВтч без ДДС, като първите 334 КВт по цена от 75.54 лв./за МВтч (за 
проведени 72 часови проби, по чл.17, ал.1 от договора за изкупуване) и  3 176 КВт по цена 
от 125.33 лв./за МВтч (във връзка с чл.31, ал.5 от ЗЕВИ); 

- м.август 2015 г. електрическа енергия от 13 250 КВт, фактурирана по цена 100.41 
лв./за МВтч, с предстоящ падеж към 01.10.2015 година; 
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 - м.септември 2015 г. електрическа енергия от 9 064 КВт, фактурирана по цена  
100.41 лв./за МВтч, с предстоящ падеж към 26.10.2015 година. 

Видно от гореизложеното, за м.август и м.септември 2015 г. цената от 100.41 лв./за 
МВтч е правилно определена, съгласно Решение на КЕВР № Ц-14 от 01.07.2014 г., с което 
са спазени изискванията на §18 от ПЗРЗИДЗЕ. 

2.1.9. На 04.10.2012 г. е сключен Договор № 236/2012 г. със „Зоненхоф“ ООД, област 
Русе, община Ценово, с. Пиперково за изкупуване на електрическа енергия, произведена от 
ФвЕЦ „Пиперково 1“ с обща инсталирана мощност 84.24 киловатпика (kWp). Съгласно 
чл.2, ал.1 договорът влиза в сила от датата на въвеждане в експлоатация на централата и е 
със срок на действие 20 години С чл.16, ал.3 е договорена преференциална цена от 567.41 
лв./за МВтч без ДДС, определена с Решение на ДКЕВР № Ц-18/20.06.2011 г. За въвеждане в 
експлоатация на централата е издадено Разрешение за ползване № ДК-07-Р-32/25.06.2012 
година.  

С нотариално заверена декларация от 01.09.2012 г., производителят е декларирал,   
че е кандидатствал за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Развитие на 
селските райони“, мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия“, с 
подписано заявление за кандидатстване от 14.06.2010 година. 

С втора нотариално заверена декларация от 31.07.2015 г., производителят е 
декларирал,   че е кандидатствал за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма 
„Развитие на селските райони“, мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на 
микропредприятия“, с подписано заявление за кандидатстване от 14.06.2010 г. и декларирал 
процент от размера на инвестицията, за който се кандидатства или който е бил отпуснат 69 
на сто. 

Видно от датата на заявлението за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ 
14.06.2010 г., същото е постъпило в ДФЗ преди влизане в сила на ЗЕВИ и на основание §11 
от ДР на ЗЕВИ, разпоредбите на чл.31, ал.7, т.2 и ал.8 са неприложими. Първоначално 
финансирането на производителя е било 69 % от одобрените и реално извършени разходи за 
осъществяването на проекта и след анексиране на договора, финансирането променено на 
79 на сто. Намален е размерът на одобрените разходи, от 567 806 лв. на 494 560 лв. и е 
запазен размера на одобрената субсидия  от 391 166 лева. 

При проверката се установи, че от производителя „Зоненхоф“ ООД, през периода от 
29.11.2012 г. до 30.09.2015 г. е закупена общо 329 183 КВт електрическа енергия за 
176 131.48 лв., по периоди, както следва: 
  - от 29.11.2012 г. до 31.07.2015 г. електрическа енергия от 306 526 КВт, фактурирана 
от производителя и съответно изплатена от „Енерго – Про Продажби“ АД по договорена 
цена 567.41 лв./за МВтч без ДДС, като първите 405 КВт по цена от 75.53 лв./за МВтч (за 
проведени 72 часови проби, по чл.17, ал.1 от договора за изкупуване); 

- м.август 2015 г. електрическа енергия от 13 119 КВт, фактурирана и изплатена по 
цена 106.14 лв./за МВтч; 

 - м.септември 2015 г. електрическа енергия от 9 538 КВт, фактурирана по цена  
106.14 лв./за МВтч, с предстоящ падеж към 23.10.2015 година. 

Видно е, че през м.август и м.септември 2015 г., цената по която е закупена 
произведената от „Зоненхоф“ ООД електрическа енергия е 106.14 лв./за МВтч, цена 
определена с Решение на КЕВР № Ц-14 от 01.07.2014 г. за ФЕЦ с инсталирана мощност над 
30 кВтр до 200  до кВтр с процент на безвъзмездно финансиране над 60% до 70%. 

При финансиране от 79 на сто (съотношение между размера на одобрената субсидия 
и одобрените разходи за финансиране на 391 166 лв./494 560 лв.), на основание §18 от 
ПЗРЗИДЗЕ, цената за изкупуване на електрическа енергия от производителя „Зоненхоф“ 
ООД, следва да е в размер 100.41 лв./за МВтч, вместо 106.14 лв./за МВтч, тъй като с 
Решение на КЕВР № Ц-14 от 01.07.2014 г., за ФЕЦ с инсталирана мощност над 30 кВтр до 
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200 до кВтр и с процент на безвъзмездно финансиране от 70 % до 80 %, определената цена е 
в размер 100.41 лв./за МВтч. 

В резултат на така определена цена от 106.14 лв./за МВтч, вместо следващата се  от 
100.41 лв./за МВтч, от страна на производителя е фактурирана и съответно от „Енерго – 
Про Продажби“ АД префактурирана на НЕК ЕАД електрическа енергия за м.август и 
септември 2015 г. от 22 657 КВт за 2 404.81 лв., вместо 2 274.99 лв., или със 129.82 лв. 
повече от следващите се, изчислени както следва: (22 657 КВт х 0.10614 лв./за КВтч) - 
(22 657 КВт х 0.10041 лв./за КВтч) = 129.82 лева. 

По време на проверката, от страна на „Енерго – Про Продажби“ АД е изпратено 
писмо до производителя „Зоненхоф“ ООД за корекция на цената от 106.14 лв./за МВтч на 
100.41 лв./за МВтч и предложен анекс към договора. Към 10.12.2015 г. от страна на 
производителя не са издадени кредитни известия към фактурите за продадена електрическа 
енергия през м.август и м.септември 2015 година. 

2.1.10. На 23.05.2012 г. е сключен Договор № 214/2012 г. с „Бул Проджектс“ ЕООД, 
област Бургас, община Бургас, гр. Бургас за изкупуване на електрическа енергия, 
произведена от ФвЕЦ „Искър“ с обща инсталирана мощност 84.24 киловатпика (kWp), 
находяща се в с. Искър, Община Вълчи дол, област Варна. Съгласно чл.2, ал.1 договорът 
влиза в сила от датата на въвеждане в експлоатация на централата и е със срок на действие 
20 години. С чл.16, ал.3 е договорена преференциална цена от 567.41 лв./за МВтч без ДДС, 
определена с Решение на ДКЕВР № Ц-18/20.06.2011 г. За въвеждане в експлоатация на 
централата е издадено Разрешение за ползване № ДК-07-В-832/27.12.2011 година.  

В искането за сключване на договор за изкупуване на енергия, вх. № 
1010483/15.05.2012 г., производителят е декларирал, че 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, с дата на 
подаване на заявлението от 13.08.2010 г. Приложена е квитанция за прием на заявление за 
подпомагане, издадена от „Разплащателна агенция“, от която са видни идентификационен 
номер 03/312/01789 от 13.08.2010 г., кандидатстване по мярка 312 „Подкрепа за създаване  и 
развитие на микропредприятия“. Финансирането на производителя е 80 на сто от 
одобрените и реално извършени разходи, свързани с осъществяването на одобрения от ДФ 
„Земеделие“ проект.  

Видно от датата на заявлението за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ 
13.08.2010 г., същото е постъпило в ДФЗ преди влизане в сила на ЗЕВИ и на основание §11 
от ДР на ЗЕВИ, разпоредбите на чл.31, ал.7, т.2 и ал.8 са неприложими. 

При проверката се установи, че от производителя „Бул Проджектс“ ЕООД, през 
периода от 29.06.2012 г. до 30.09.2015 г. е закупена общо 373 035 КВт електрическа енергия 
за 200 788.21 лв., по периоди, както следва: 

 - от 29.06.2012 г.  до 31.07.2015 г. електрическа енергия от 350 600 КВт, фактурирана 
от производителя и съответно изплатена от „Енерго – Про Продажби“ АД по договорена 
цена 567.41 лв./за МВтч без ДДС, като първите 810 КВт по цена от 75.54 лв./за МВтч (за 
проведени 72 часови проби, по чл.17, ал.1 от договора за изкупуване); 

- м.август 2015 г. електрическа енергия от 12 671 КВт, фактурирана и изплатена по 
цена 100.41 лв./за МВтч; 

 - м.септември 2015 г. електрическа енергия от 9 764 КВт, фактурирана по цена  
100.41 лв./за МВтч, с предстоящ падеж към 27.10.2015 година. 

Видно от гореизложеното, за м.август и м.септември 2015 г. цената от 100.41 лв./за 
МВтч е правилно определена, съгласно Решение на КЕВР № Ц-14 от 01.07.2014 г., с което 
са спазени изискванията на §18 от ПЗРЗИДЗЕ. 

2.1.11. На 23.05.2012 г. е сключен Договор № 212/2012 г. със „Сън Пауър Русе“ 
ЕООД, област Русе, община Сливо поле, с. Черешево за изкупуване на електрическа 
енергия, произведена от ФвЕЦ „Сън Пауър Русе“ с обща инсталирана мощност 66 
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киловатпика (kWp). Съгласно чл.2, ал.1 договорът влиза в сила от датата на въвеждане в 
експлоатация на централата и е със срок на действие 20 години. С чл.16, ал.3 е договорена 
преференциална цена от 567.41 лв./за МВтч без ДДС, определена с Решение на ДКЕВР № 
Ц-18/20.06.2011 г. За въвеждане в експлоатация на централата е издадено Разрешение за 
ползване № ДК-07-Р-17/07.05.2012 година.  

В искането за сключване на договор за изкупуване на енергия от 19.05.2012 г., 
производителят е декларирал, че 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, с дата на подаване на 
заявлението от 07.08.2009 г. Приложена е квитанция за прием на заявление за подпомагане, 
издадена от „Разплащателна агенция“, от която са видни идентификационен номер 
18/312/00835 от 07.08.2009 г., кандидатстване по мярка 312 „Подкрепа за създаване  и 
развитие на микропредприятия“. Финансирането на производителя е 70 на сто от 
одобрените и реално извършени разходи, свързани с осъществяването на одобрения от ДФ 
„Земеделие“ проект.  

Предвид датата на заявлението за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ 
07.08.2009 г., което е постъпило в ДФЗ преди влизане в сила на ЗЕВИ, на основание §11 от 
ДР на ЗЕВИ, разпоредбите на чл.31, ал.7, т.2 и ал.8 са неприложими. 

При проверката се установи, че от производителя „Сън Пауър Русе“ ЕООД, през 
периода от 30.06.2012 г. до 30.09.2015 г. е закупена общо 306 898 КВт електрическа енергия 
за 165 256.08 лв., по периоди, както следва: 

 - от 30.06.2012 г.  до 31.07.2015 г. електрическа енергия от 288 451 КВт, фактурирана 
от производителя и съответно изплатена от „Енерго – Про Продажби“ АД по договорена 
цена 567.41 лв./за МВтч без ДДС, като първите 756 КВт по цена от 75.54 лв./за МВтч (за 
проведени 72 часови проби, по чл.17, ал.1 от договора за изкупуване); 

- м.август 2015 г. електрическа енергия от 10 254 КВт, фактурирана и изплатена по 
цена 106.14 лв./за МВтч; 

 - м.септември 2015 г. електрическа енергия от 8 193 КВт, фактурирана по цена  
106.14 лв./за МВтч, с предстоящ падеж към 23.10.2015 година. 

Видно от гореизложеното, за м.август и м.септември 2015 г. цената от 106.14 лв./за 
МВтч е правилно определена, съгласно Решение на КЕВР № Ц-14 от 01.07.2014 г., с което 
са спазени изискванията на §18 от ПЗРЗИДЗЕ. 

2.1.12. На 23.05.2012 г. е сключен Договор № 216/2012 г. с „Ел Би Енерджи“ АД, 
област Русе, община Сливо поле, с. Черешево за изкупуване на електрическа енергия, 
произведена от ФвЕЦ „Ел Би Енерджи“ с обща инсталирана мощност 66 киловатпика 
(kWp). Съгласно чл.2, ал.1 договорът влиза в сила от датата на въвеждане в експлоатация на 
централата и е със срок на действие 20 години. С чл.16, ал.3 е договорена преференциална 
цена от 567.41 лв./за МВтч без ДДС, определена с Решение на ДКЕВР № Ц-18/20.06.2011 г. 
За въвеждане в експлоатация на централата е издадено Разрешение за ползване № ДК-07-Р-
18/07.05.2012 година.  

В искането за сключване на договор за изкупуване на енергия от 08.05.2012 г., 
производителят е декларирал, че 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, с дата на подаване на 
заявлението от 07.08.2009 г. Приложена е квитанция за прием на заявление за подпомагане, 
издадена от „Разплащателна агенция“, от която са видни идентификационен номер 
18/312/00836 от 07.08.2009 г., кандидатстване по мярка 312 „Подкрепа за създаване  и 
развитие на микропредприятия“. Финансирането на производителя е 80 на сто от 
одобрените и реално извършени разходи, свързани с осъществяването на одобрения от ДФ 
„Земеделие“ проект.  
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Предвид датата на заявлението за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ 
07.08.2009 г., същото е постъпило в ДФЗ преди влизане в сила на ЗЕВИ и на основание §11 
от ДР на ЗЕВИ, разпоредбите на чл.31, ал.7, т.2 и ал.8 са неприложими. 

При проверката се установи, че от производителя „Ел Би Енерджи“ АД, през периода 
от 29.06.2012 г. до 30.09.2015 г. е закупена общо 308 405 КВт електрическа енергия за 
166 245.63 лв., по периоди, както следва: 

 - от 29.06.2012 г.  до 31.07.2015 г. електрическа енергия от 290 241 КВт, фактурирана 
от производителя и съответно изплатена от „Енерго – Про Продажби“ АД по договорена 
цена 567.41 лв./за МВтч без ДДС, като първите 748 КВт по цена от 75.53 лв./за МВтч (за 
проведени 72 часови проби, по чл.17, ал.1 от договора за изкупуване); 

- м.август 2015 г. електрическа енергия от 10 212 КВт, фактурирана и изплатена по 
цена 106.14 лв./за МВтч; 

- м.септември 2015 г. електрическа енергия от 7 952 КВт, фактурирана по цена  
106.14 лв./за МВтч, с предстоящ падеж към 23.10.2015 година. 

Видно от гореизложеното, за м.август и м.септември 2015 г. цената от 106.14 лв./за 
МВтч е правилно определена, съгласно Решение на КЕВР № Ц-14 от 01.07.2014 г., с което 
са спазени изискванията на §18 от ПЗРЗИДЗЕ. 

2.1.13. На 09.08.2011 г. е сключен Договор № 182/2011 г. с „Крес 2007“ ЕООД, 
област Варна, гр. Варна за изкупуване на електрическа енергия, произведена от ФвЕЦ 
„Пчеларово“, намираща се в с.Пчеларово, община Генерал Тошево, област Добрич с обща 
инсталирана мощност 68.25 киловатпика (kWp). Съгласно чл.2, ал.1 договорът влиза в сила 
от датата на въвеждане в експлоатация на централата и е със срок на действие, определен по 
реда на чл.31, ал.2 от ЗЕВИ. С чл.16, ал.3 е договорена преференциална цена от 699.11 лв./за 
МВтч без ДДС, определена с Решение на ДКЕВР № Ц-010/30.03.2011 г. За фотоволтаичната 
централа е сключен Договор за присъединяване на обект на независим производител на 
електрическа енергия № ДУА-1848/10.02.2009-3005-Ф-19.05.2009-Ф-4050-03.08.2009 от 
12.08.2009 г. и изготвен констативен акт, образец 15 за завършване изграждането на 
енергийния обект от 01.06.2011 г. За въвеждане в експлоатация на централата е издадено 
Разрешение за ползване № ДК-07-Д-32/15.07.2011 г. Определяне на преференциалната цена 
по Решение на ДКЕВР № Ц-010/30.03.2011 г. е във връзка с §7, ал.2 от ПЗР на ЗЕВИ. 

В искането за сключване на договор за изкупуване на енергия производителят е 
декларирал, че инвестицията се подпомага със средства от национална или европейска 
схема за подпомагане, по мярка 312 от ДФ „Земеделие“. 

С Анекс № 1 от 20.07.2012 г. е извършена промяна в Договор № 182/2011 г., а 
именно, чe фотоволтаичната система със заявена мощност 188 KWр е изградена на два 
етапа, първи етап с инсталирана мощност 68.25 KWр и втори етап с инсталирана мощност  
120 KWр. Вторият етап е въведен в експлоатация с Разрешение за ползване № ДК-07-Д-
16/16.02.2012 г. Променена е цената за изкупуване на електрическа енергия, като същата на 
основание чл.31, ал.11 от ЗЕВИ е определена като средно претеглена цена към 
съответстващите инсталирани мощности между цената за изкупуване до датата на 
въвеждане в експлоатация на съответната част. Съгласно Приложение № 4 към анекса 
средно претеглената цена е правилно определена на 615.16 лв./за МВтч [(68.25 KWр х 
699.11 лв./за МВтч + 120 KWр х 567.41 лв./за МВтч)/188 KWр]. Преференциалната цена от 
567.41 лв./за МВтч е съгласно Решение на ДКЕВР № Ц-18/20.06.2011 година. 

С нотариално заверена декларация от 28.08.2015 г., производителят е декларирал,       
че за първи етап от фотоволтаичната централа е кандидатствал за безвъзмездна финансова 
помощ по оперативна програма „Развитие на селските райони“, мярка 312 „Подкрепа за 
създаване на и развитие на микропредприятия“, с подписано заявление за кандидатстване от 
20.07.2009 година. Финансирането на производителя е 70 на сто от одобрените и реално 
извършени разходи, свързани с осъществяването на одобрения от ДФ „Земеделие“ проект.  
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С нотариално заверена декларация от 28.08.2015 г., производителят е декларирал,       
че за втори етап от фотоволтаичната централа не е кандидатствал за подпомагане със 
средства от национална или европейска схема за подпомагане. 

Предвид датата на заявлението за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ 
за първи етап 20.07.2009 г., същото е постъпило в ДФЗ преди влизане в сила на ЗЕВИ и на 
основание §11 от ДР на ЗЕВИ, разпоредбите на чл.31, ал.7, т.2 и ал.8 за първи етап са 
неприложими. 

При проверката се установи, че от производителя „Крес 2007“ ЕООД, през периода 
от 31.08.2011 г. до 30.09.2015 г. е закупена общо 923 980 КВт електрическа енергия за 
565 167.40 лв., по периоди, както следва: 

 - от 31.08.2011 г.  до 30.06.2012 г. електрическа енергия от 95 949 КВт, фактурирана 
от производителя и съответно изплатена от „Енерго – Про Продажби“ АД по договорена 
цена 699.11 лв./за МВтч без ДДС, като от тях 83 КВт по цена от 72.17 лв. и 16 599 КВт   и 
75.54 лв./за МВтч (за проведени 72 часови проби по чл.1, ал.4 от договора за изкупуване); 

- от 01.07.2012 г. до 31.07.2015 г. електрическа енергия от  775 789 КВт, фактурирана 
от производителя и съответно изплатена от „Енерго – Про Продажби“ АД по средно 
претеглена цена от 615.16 лв./за МВтч; 

- м.август 2015 г. електрическа енергия от 29 020 КВт, фактурирана и изплатена по 
цена 400.18 лв./за МВтч; 

 - м.септември 2015 г. електрическа енергия от 23 222 КВт, фактурирана по цена  
400.18 лв./за МВтч, с предстоящ падеж към 26.10.2015 година. 

Видно от гореизложеното, за м.август и м.септември 2015 г. цената от 400.18 лв./за 
МВтч [(68.25 KWр х 106.14 лв./за МВтч + 120 KWр х 567.41 лв./за МВтч)/188 KWр = 400.18 
лв./за МВтч] е правилно определена, като средно претеглена цена по смисъла на чл.31, ал.11 
от ЗЕВИ, като за първи етап е приложима преференциалната цена от 106.14 лв./за МВтч, 
съгласно  Решение на КЕВР № Ц-14 от 01.07.2014 г. Спазени са изискванията на §18 от 
ПЗРЗИДЗЕ.  

2.1.14. На 05.09.2012 г. е сключен Договор № 289/2012 г. с „Ивас – 93“ ООД, област 
Търговище, община Попово, гр. Попово за изкупуване на електрическа енергия, 
произведена от ФвЕЦ „Бракница“ с обща инсталирана мощност 64.8 киловатпика (kWp). 
Съгласно чл.2, ал.1 договорът влиза в сила от датата на въвеждане в експлоатация на 
централата и е със срок на действие 20 години. С чл.16, ал.3 е договорена преференциална 
цена от 567.41 лв./за МВтч без ДДС, определена с Решение на ДКЕВР № Ц-18/20.06.2011 г. 
За въвеждане в експлоатация на централата е издадено Разрешение за ползване № ДК-07-Т-
8/26.06.2012 година.  

С нотариално заверена декларация от 23.08.2012 г., производителят е декларирал,       
че за фотоволтаичната централа има наличие на заявление за подпомагане по мярка 311. 
Приложена е квитанция за прием на Разплащателна агенция при Държавен фонд 
„Земеделие“, от която са видни идентификационен номер 25/311/00341, дата 30.08.2010 
година. Финансирането на производителя е 80 на сто от одобрените и реално извършени 
разходи, свързани с осъществяването на одобрения от ДФ „Земеделие“ проект.  

Предвид датата на заявлението за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ 
30.08.2010 г., същото е постъпило в ДФЗ преди влизане в сила на ЗЕВИ и на основание §11 
от ДР на ЗЕВИ, разпоредбите на чл.31, ал.7, т.2 и ал.8 са неприложими. 

При проверката се установи, че от производителя „Ивас – 93“ ООД, през периода от 
30.11.2012 г. до 30.09.2015 г. е закупена общо 277 019 КВт електрическа енергия за 
144 199.45 лв., по периоди, както следва: 
 - от 30.11.2012 г.  до 31.07.2015 г. електрическа енергия от 257 921 КВт, фактурирана 
от производителя и съответно изплатена от „Енерго – Про Продажби“ АД по договорена 
цена 567.41 лв./за МВтч без ДДС, от тях 20 КВт по цена от 75.50 лв./за МВтч (за проведени 
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72 часови проби, по чл.17, ал.1 от договора за изкупуване) и 9 173 КВт по цена от 125.33 
лв./за МВтч (във връзка с чл.31, ал.5 от ЗЕВИ); 

- м.август 2015 г. електрическа енергия от 10 973 КВт, фактурирана и изплатена по 
цена 100.41 лв./за МВтч; 

 - м.септември 2015 г. електрическа енергия от 8 125 КВт, фактурирана по цена  
100.41 лв./за МВтч, с предстоящ падеж към 28.10.2015 година. 

Видно от гореизложеното, за м.август и м.септември 2015 г. цената от 100.41 лв./за 
МВтч е правилно определена, съгласно Решение на КЕВР № Ц-14 от 01.07.2014 г., с което 
са спазени изискванията на §18 от ПЗРЗИДЗЕ. 

2.1.15. На 24.09.2012 г. е сключен Договор № 223/2012 г. със „Сънлайт Технолоджи“ 
ЕООД, област Велико Търново, община Стражица, гр. Стражица за изкупуване на 
електрическа енергия, произведена от ФвЕЦ „Сънлайт“ с обща инсталирана мощност 86.48 
киловатпика (kWp). Съгласно чл.2, ал.1 договорът влиза в сила от датата на въвеждане в 
експлоатация на централата и е със срок на действие 20 години. С чл.16, ал.3 е договорена 
преференциална цена от 567.41 лв./за МВтч без ДДС, определена с Решение на ДКЕВР № 
Ц-18/20.06.2011 г. За въвеждане в експлоатация на централата е издадено Разрешение за 
ползване № ДК-07-ВТ-41/13.06.2012 година.  

С нотариално заверена декларация от 26.06.2012 г., производителят е декларирал,       
че изграждането на фотоволтаичната централа се подпомага със средства от национална 
или европейска схема, мярка 312, с дата на подаване на заявлението 09.08.2010 г. 
Приложена е квитанция за прием на Разплащателна агенция при Държавен фонд 
„Земеделие“, от която са видни идентификационен номер 04/312/01727, дата 09.08.2010 
година. Финансирането на производителя е 80 на сто от одобрените и реално извършени 
разходи, свързани с осъществяването на одобрения от ДФ „Земеделие“ проект.  

Предвид датата на заявлението за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ 
09.08.2010 г., същото е постъпило в ДФЗ преди влизане в сила на ЗЕВИ и на основание §11 
от ДР на ЗЕВИ, разпоредбите на чл.31, ал.7, т.2 и ал.8 са неприложими. 

При проверката се установи, че от производителя „Сънлайт Технолоджи“ ЕООД, 
през периода от 30.10.2012 г. до 30.09.2015 г. е закупена общо 337 761 КВт електрическа 
енергия за 180 342.42 лв., по периоди, както следва: 
 - от 30.10.2012 г.  до 31.07.2015 г. електрическа енергия от 315 330 КВт, фактурирана 
от производителя и съответно изплатена от „Енерго – Про Продажби“ АД по договорена 
цена 567.41 лв./за МВтч без ДДС, от тях 1 690 КВт по цена от 75.54 лв./за МВтч (за 
проведени 72 часови проби, по чл.17, ал.1 от договора за изкупуване); 

- м.август 2015 г. електрическа енергия от 12 787 КВт, фактурирана и изплатена по 
цена 100.41 лв./за МВтч; 

 - м.септември 2015 г. електрическа енергия от 9 644 КВт, фактурирана по цена  
100.41 лв./за МВтч, с предстоящ падеж към 26.10.2015 година. 

Видно от гореизложеното, за м.август и м.септември 2015 г. цената от 100.41 лв./за 
МВтч е правилно определена, съгласно Решение на КЕВР № Ц-14 от 01.07.2014 г., с което 
са спазени изискванията на §18 от ПЗРЗИДЗЕ. 

2.1.16. На 24.09.2012 г. е сключен Договор № 224/2012 г. с „Грийнфилд Технолоджи“ 
ЕООД, област Велико Търново, община Стражица, гр. Стражица за изкупуване на 
електрическа енергия, произведена от ФвЕЦ „Грийнфилд“ с обща инсталирана мощност 
86.48 киловатпика (kWp). Съгласно чл.2, ал.1 договорът влиза в сила от датата на 
въвеждане в експлоатация на централата и е със срок на действие 20 години. С чл.16, ал.3 е 
договорена преференциална цена от 567.41 лв./за МВтч без ДДС, определена с Решение на 
ДКЕВР № Ц-18/20.06.2011 г. За въвеждане в експлоатация на централата е издадено 
Разрешение за ползване № ДК-07-ВТ-42/13.06.2012 година.  

С нотариално заверена декларация от 26.06.2012 г., производителят е декларирал,       
че изграждането на фотоволтаичната централа се подпомага със средства от национална 
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или европейска схема, мярка 312, с дата на подаване на заявлението 09.08.2010 г. 
Приложена е квитанция за прием на Разплащателна агенция при Държавен фонд 
„Земеделие“, от която са видни идентификационен номер 04/312/01733, дата 09.08.2010 
година. Финансирането на производителя е 80 на сто от одобрените и реално извършени 
разходи, свързани с осъществяването на одобрения от ДФ „Земеделие“ проект.  

Предвид датата на заявлението за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ 
09.08.2010 г., същото е постъпило в ДФЗ преди влизане в сила на ЗЕВИ и на основание §11 
от ДР на ЗЕВИ, разпоредбите на чл.31, ал.7, т.2 и ал.8 са неприложими. 

При проверката се установи, че от производителя „Грийнфилд Технолоджи“ ЕООД, 
през периода от 30.10.2012 г. до 30.09.2015 г. е закупена общо 332 342 КВт електрическа 
енергия за 178 303.21 лв., по периоди, както следва: 
 - от 30.10.2012 г.  до 31.07.2015 г. електрическа енергия от 312 222 КВт, фактурирана 
от производителя и съответно изплатена от „Енерго – Про Продажби“ АД по договорена 
цена 567.41 лв./за МВтч без ДДС, от тях 1 744 КВт по цена от 75.54 лв./за МВтч (за 
проведени 72 часови проби, по чл.17, ал.1 от договора за изкупуване); 

- м.август 2015 г. електрическа енергия от 12 919 КВт, фактурирана и изплатена по 
цена 100.41 лв./за МВтч; 

 - м.септември 2015 г. електрическа енергия от 7 031 КВт, фактурирана по цена  
100.41 лв./за МВтч, с предстоящ падеж към 30.10.2015 година. 

Видно от гореизложеното, за м.август и м.септември 2015 г. цената от 100.41 лв./за 
МВтч е правилно определена, съгласно Решение на КЕВР № Ц-14 от 01.07.2014 г., с което 
са спазени изискванията на §18 от ПЗРЗИДЗЕ. 

2.1.17. На 27.09.2012 г. е сключен Договор № 290/2012 г. с „Лукс Солис“ ЕООД, 
област Добрич, община Генерал Тошево, гр. Генерал Тошево за изкупуване на електрическа 
енергия, произведена от ФвЕЦ „Зограф“ с обща инсталирана мощност 74.52 киловатпика 
(kWp). Съгласно чл.2, ал.1 договорът влиза в сила от датата на въвеждане в експлоатация на 
централата и е със срок на действие 20 години. С чл.16, ал.3 е договорена преференциална 
цена от 260.77 лв./за МВтч без ДДС, определена с Решение на ДКЕВР № Ц-18/28.06.2012 г. 
За въвеждане в експлоатация на централата е издадено Разрешение за ползване № СТ-05-
805/10.07.2012 година.  

С нотариално заверена декларация от 18.09.2012 г., производителят е декларирал,       
че изграждането на фотоволтаичната централа има подадено заявление за подпомагане със 
средства от национална или европейска схема, мярка 312, с дата на подаване на заявлението 
13.08.2010 г., идентификационен номер 08/312/1799 и заявено финансиране от 80 на сто от 
стойността на одобрената инвестиция. Приложена е квитанция за прием на Разплащателна 
агенция при Държавен фонд „Земеделие“, от която са видни декларираните данни. 
Финансирането на производителя е 80 на сто от одобрените и реално извършени разходи, 
свързани с осъществяването на одобрения от ДФ „Земеделие“ проект.  

Предвид датата на заявлението за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ 
13.08.2010 г., същото е постъпило в ДФЗ преди влизане в сила на ЗЕВИ и на основание §11 
от ДР на ЗЕВИ, разпоредбите на чл.31, ал.7, т.2 и ал.8 са неприложими. 

При проверката се установи, че от производителя „Лукс Солис“ ЕООД, през периода 
от 30.10.2012 г. до 30.09.2015 г. е закупена общо 298 487 КВт електрическа енергия за 
74 000.83 лв., по периоди, както следва: 
 - от 30.10.2012 г.  до 31.07.2015 г. електрическа енергия от 276 897 КВт, фактурирана 
от производителя и съответно изплатена от „Енерго – Про Продажби“ АД по договорена 
цена 260.77 лв./за МВтч без ДДС, от тях 746 КВт по цена от 75.54 лв./за МВтч (за 
проведени 72 часови проби, по чл.17, ал.1 от договора за изкупуване) и 1 737 КВт по цена 
125.32 лв./за МВтч (във връзка с чл.31, ал.5 от ЗЕВИ); 

- м.август 2015 г. електрическа енергия от 12005 КВт, фактурирана и изплатена по 
цена 100.41 лв./за МВтч; 
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 - м.септември 2015 г. електрическа енергия от 9 585 КВт, фактурирана по цена  
100.41 лв./за МВтч, с предстоящ падеж към 28.10.2015 година. 

Видно от гореизложеното, за м.август и м.септември 2015 г. цената от 100.41 лв./за 
МВтч е правилно определена, съгласно Решение на КЕВР № Ц-14 от 01.07.2014 г., с което 
са спазени изискванията на §18 от ПЗРЗИДЗЕ. 

2.1.18. На 31.08.2012 г. е сключен Договор № 259/2012 г. със „Солар Енерджи 5“ 
ЕООД, област Русе, община Борово, с. Обретеник за изкупуване на електрическа енергия, 
произведена от ФвЕЦ „Обретеник“ с обща инсталирана мощност 198.68 киловатпика (kWp) 
– първи етап 97.52 киловатпика (kWp) и втори етап 101.16 киловатпика (kWp). Съгласно 
чл.2, ал.1 договорът влиза в сила от датата на въвеждане в експлоатация на първи етап от 
централата и е със срок на действие 20 години. С чл.16, ал.3 е договорена преференциална 
цена от 567.41 лв./за МВтч без ДДС, определена с Решение на ДКЕВР № Ц-18/20.06.2011 г. 
За въвеждане в експлоатация на централата е издадено Разрешение за ползване № ДК-07-Р-
20/10.05.2012 г. за първи етап и № ДК-07-Р-30 от 22.06.2012 г. – за втори етап. 

С нотариално заверена декларация от 20.07.2012 г., производителят е декларирал,       
че първият етап от фотоволтаичната централа с мощност 97.52 киловатпика (kWp) ще бъде 
подпомогнат с финансова помощ по мярка 312 „Подкрепа за създаване на и развитие на 
микропредприятия“, за което е подадено заявление за подпомагане от 10.08.2010 г.  
Приложена е квитанция за прием на Разплащателна агенция при Държавен фонд 
„Земеделие“, от която са видни идентификационен номер 18/312/01743  и дата 10.08.2010 г. 
Финансирането на производителя е 76 на сто от одобрените и реално извършени разходи, 
свързани с осъществяването на одобрения от ДФ „Земеделие“ проект.  

С нотариално заверена декларация от 21.08.2012 г., производителят е декларирал,       
че за втори етап от фотоволтаичната централа не е кандидатствал за подпомагане със 
средства от национална или европейска схема за подпомагане. 

Предвид датата на заявлението за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ 
за първи етап 10.08.2010 г., същото е постъпило в ДФЗ преди влизане в сила на ЗЕВИ и на 
основание §11 от ДР на ЗЕВИ, разпоредбите на чл.31, ал.7, т.2 и ал.8 за първи етап са 
неприложими. 

При проверката се установи, че от производителя „Солар Енерджи 5“ ЕООД, през 
периода от 29.09.2012 г. до 30.09.2015 г. е закупена общо 834 978 КВт електрическа енергия 
за 458 400.97 лв., по периоди, както следва: 
 - от 29.09.2012 г.  до 30.06.2012 г. електрическа енергия от 780 294 КВт, фактурирана 
от производителя и съответно изплатена от „Енерго – Про Продажби“ АД по договорена 
цена 567.41 лв./за МВтч без ДДС, като от тях 24 КВт по цена от 75.54 лв./за МВтч (за 
проведени 72 часови проби по чл.1, ал.4 от договора за изкупуване) и 6 742 КВт по цена 
125.32 лв./за МВтч (във връзка с чл.31, ал.5 от ЗЕВИ); 

- от 01.07.2012 г. до 31.07.2015 г. електрическа енергия от  780 294 КВт, фактурирана 
от производителя и съответно изплатена от „Енерго – Про Продажби“ АД по средно 
претеглена цена от 567.41лв./за МВтч; 

- м.август 2015 г. електрическа енергия от 32 136 КВт, фактурирана и изплатена по 
цена 341 лв./за МВтч; 

 - м.септември 2015 г. електрическа енергия от 22 548 КВт, фактурирана по цена  341 
лв./за МВтч, с предстоящ падеж към 23.10.2015 година. 

Видно от гореизложеното, за м.август и м.септември 2015 г. електрическата енергия 
е фактурирана по цена от 341 лв./за МВтч, като средно претеглена цена по смисъла на чл.31, 
ал.11 от ЗЕВИ, като за първи етап е приложима преференциалната цена от 100.41 лв./за 
МВтч, съгласно Решение на КЕВР № Ц-14 от 01.07.2014 г. Спазени са изискванията на §18 
от ПЗРЗИДЗЕ.  
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Установи се, че при определяне на средно претеглената цена е допусната техническа 
грешка, като същата е 338.19 лв./за МВтч, изчислена по формулата [(97.52 KWр х 100.41 
лв./за МВтч + 101 KWр х 567.41 лв./за МВтч)/198.68 KWр = 338.19 лв./за МВтч]. 

В резултат на техническата грешка, от страна на производителя е фактурирана и 
съответно от „Енерго – Про Продажби“ АД префактурирана на НЕК ЕАД електрическа 
енергия за м.август и септември 2015 г. от 54 684 КВт за 18 647.24  лв. без ДДС, вместо 
18 492.58 лв. без ДДС, или със 153.66 лв. повече от следващите се, изчислени както следва: 
(54 684 КВт х 0.341 лв./за КВтч) - (54 684 КВт х 0.33819 лв./за КВтч) = 153.66 лева. 

По време на проверката техническата грешка е изправена, както следва: 
- за фактурираното и закупено количество електрическа енергия за м.август 2015 г. 

от 32 136 КВт по цена 341 лв./за МВтч, с кредитно известие № 42/31.10.2015 г. към фактура 
№ 40/31.08.2015 г. (ед.цена -2.8100), съответно е намалена стойността на фактурата на 
производителя „Солар Енерджи 5“ ЕООД с 90.30 лв. без ДДС и с ДДС 108.36 лв. За същото 
количество, единична цена и стойност е издадено кредитно известие № 2422/31.10.2015 г. 
към фактура № 2386/31.08.2015 г. от „Енерго – Про Продажби“ АД към НЕК ЕАД, с 
приложена справка; 

- за фактурираното и закупено количество електрическа енергия за м.септември 2015 
г. от 22 548 КВт по цена 341 лв./за МВтч, с кредитно известие № 43/31.10.2015 г. към 
фактура № 41/31.08.2015 г. (ед.цена -2.8100), съответно е намалена стойността на фактурата 
на производителя „Солар Енерджи 5“ ЕООД с 63.36 лв. без ДДС и с ДДС 76.03 лв. За 
същото количество, единична цена и стойност е издадено кредитно известие № 
2423/31.10.2015 г. към фактура № 2403/30.09.2015 г. от „Енерго – Про Продажби“ АД към 
НЕК ЕАД, с приложена справка. 

2.1.19. На 20.08.2012 г. е сключен Договор № 260/2012 г. с „Унипарк“ ООД, област 
Русе, община Сливо поле, с. Бръшлен за изкупуване на електрическа енергия, произведена 
от ФвЕЦ „Унипарк“ с обща инсталирана мощност 82.08 киловатпика (kWp). Съгласно чл.2, 
ал.1 договорът влиза в сила от датата на въвеждане в експлоатация на централата и е със 
срок на действие 20 години. С чл.16, ал.3 е договорена преференциална цена от 567.41 лв./за 
МВтч без ДДС, определена с Решение на ДКЕВР № Ц-18/20.06.2011 г. За въвеждане в 
експлоатация на централата е издадено Разрешение за ползване № ДК-07-СЦР-
42/27.06.2012 година.  

В искането за сключване на договор за изкупуване на енергия производителят е 
декларирал,че инвестицията се подпомага със средства от национална или европейска схема 
за подпомагане, по мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия“ на 
ДФ „Земеделие“. Приложена е квитанция за прием на Разплащателна агенция при 
Държавен фонд „Земеделие“, от която са видни идентификационен номер 18/312/00437 и 
дата на подаване на заявлението 28.04.2009 г. Финансирането на производителя е 70 % от 
одобрените и реално извършени разходи за осъществяването на проекта. 

 Предвид датата на заявлението за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ 
28.04.2009 г., същото е постъпило в ДФЗ преди влизане в сила на ЗЕВИ и на основание §11 
от ДР на ЗЕВИ, разпоредбите на чл.31, ал.7, т.2 и ал.8 са неприложими. 

При проверката се установи, че от производителя „Унипарк“ ООД, през периода от 
30.09.2012 г. до 30.09.2015 г. е закупена общо 333 511 КВт електрическа енергия за 
178 599.24 лв., по периоди, както следва: 
 - от 30.09.2012 г.  до 31.07.2015 г. електрическа енергия от 311 861 КВт, фактурирана 
от производителя и съответно изплатена от „Енерго – Про Продажби“ АД по договорена 
цена 567.41 лв./за МВтч без ДДС, от тях 1 325 КВт по цена от 75.54 лв./за МВтч (за 
проведени 72 часови проби, по чл.17, ал.1 от договора за изкупуване); 

- м.август 2015 г. електрическа енергия от 12 461 КВт, фактурирана и изплатена по 
цена 106.41 лв./за МВтч; 
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 - м.септември 2015 г. електрическа енергия от 9 189 КВт, фактурирана по цена  
106.14 лв./за МВтч, с предстоящ падеж към 28.10.2015 година. 

Видно от гореизложеното, за м.август и м.септември 2015 г. цената от 106.14 лв./за 
МВтч е правилно определена, съгласно Решение на КЕВР № Ц-14 от 01.07.2014 г., с което 
са спазени изискванията на §18 от ПЗРЗИДЗЕ. 

2.1.20. На 13.08.2012 г. е сключен Договор № 267/2012 г. с „Еко Енерджи - 
Суворово“ ЕООД, област Русе, община Две могили, с. Могилино за изкупуване на 
електрическа енергия, произведена от ФвЕЦ „Могилино - 1“ с обща инсталирана мощност 
102.35 киловатпика (kWp). Съгласно чл.2, ал.1 договорът влиза в сила от датата на 
въвеждане в експлоатация на централата и е със срок на действие 20 години. С чл.16, ал.3 е 
договорена преференциална цена от 567.41 лв./за МВтч без ДДС, определена с Решение на 
ДКЕВР № Ц-18/20.06.2011 г. За въвеждане в експлоатация на централата е издадено 
Разрешението за ползване № ДК-07-Р-37/29.06.2012 г.   

С нотариално заверена декларация от 08.08.2012 г., производителят е декларирал, че 
е кандидатствал за подпомагане със средства от национална или европейска схема за 
подпомагане, по мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности“ от ДФ 
„Земеделие – Разплащателна агенция“, с подадено заявление от 31.08.2010 г. и декларирал 
73 процента финансиране от размера на инвестицията.  

Видно от датата на заявлението за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ 
31.08.2010 г., същото е постъпило в ДФЗ преди влизане в сила на ЗЕВИ и на основание §11 
от ДР на ЗЕВИ, разпоредбите на чл.31, ал.7, т.2 и ал.8 са неприложими. 

При проверката се установи, че от производителя „Еко Енерджи - Суворово“ ЕООД 
през периода от 30.09.2012 г. до 30.09.2015 г. е закупена общо 472 925 КВт електрическа 
енергия за 257 305.20 лв., по периоди, както следва: 
  - от 30.09.2012 г. до 31.07.2015 г. електрическа енергия от 456 333 КВт, фактурирана 
от производителя и съответно изплатена от „Енерго – Про Продажби“ АД по договорена 
цена 567.41 лв./за МВтч, включително 7 439 КВт по цена 125.32 лв./за МВтч (във връзка с 
чл.31, ал.5 от ЗЕВИ); 

- м.август 2015 г. електрическа енергия от 16 592 КВт, фактурирана по цена 100.41 
лв./за МВтч с падеж към 05.10.2015 година. 

Видно от гореизложеното, за м.август 2015 г. цената от 100.41 лв./за МВтч е 
правилно определена, съгласно Решение на КЕВР № Ц-14 от 01.07.2014 г., с което са 
спазени изискванията на §18 от ПЗРЗИДЗЕ. 

2.1.21. На 22.10.2013 г. е сключен Договор № 244/2013 г. с „Нено Бонев Ненов“ 
ЕООД, област Габрово, община Дряново, с. Царева ливада за изкупуване на електрическа 
енергия, произведена от ФвЕЦ „Дража 1“, находяща се в землището на с. Игнатовци, 
местност „Дража“, община Дряново, област Габрово, с обща инсталирана мощност 70.56 
киловатпика (kWp). Съгласно чл.2, ал.1 договорът влиза в сила от датата на въвеждане в 
експлоатация на централата и съоръженията за присъединяване. Срокът на действие на 
договора е 20 години. С чл.16, ал.3 е договорена преференциална цена от 567.41 лв./за 
МВтч без ДДС, определена с Решение на ДКЕВР № Ц-18/20.06.2011 г. За въвеждане в 
експлоатация на централата е издадено Разрешение за ползване № ДК-07-Г-13/25.06.2012 г. 
за Фотоволтаична електроцентрала и прозирна ограда и кабелни линии НН на ФвЕЦ и 
Разрешение за ползване № ДК-07-Г-32/28.12.2012 г. за БКТП 20 kV/0.4 и кабелни линии 
CpH и HH. 

С нотариално заверена декларация от 16.05.2013 г., производителят е декларирал, че 
на 03.09.2009 г. е кандидатствал за подпомагане със средства от национална или европейска 
схема за подпомагане, по мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на 
микропредприятия“ и има сключен договор с ДФ „Земеделие“. 

Приложена е квитанция за прием на Разплащателна агенция при Държавен фонд 
„Земеделие“, от която са видни идентификационен номер 07/312/00933 и дата на подаване 
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на заявлението 03.09.2009 г. Финансирането на производителя е 80 на сто от одобрените и 
реално извършени разходи, свързани с осъществяването на одобрения от ДФ „Земеделие“ 
проект.  

Предвид датата на заявлението за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ 
03.09.2009 г., същото е постъпило в ДФЗ преди влизане в сила на ЗЕВИ и на основание §11 
от ДР на ЗЕВИ, разпоредбите на чл.31, ал.7, т.2 и ал.8 са неприложими. 

При проверката се установи, че от производителя „Нено Бонев Ненов“ ЕООД през 
периода от 30.11.2013 г. до 30.09.2015 г. е закупена общо 157 020 КВт електрическа енергия 
за 80 492.59 лв., по периоди, както следва: 
 - от 30.11.2013 г.  до 31.07.2015 г. електрическа енергия от 138 600 КВт, фактурирана 
от производителя и съответно изплатена от „Енерго – Про Продажби“ АД по договорена 
цена 567.41 лв./за МВтч без ДДС; 

- м.август 2015 г. електрическа енергия от 10 740 КВт, фактурирана и изплатена по 
цена 100.41 лв./за МВтч; 

- м.септември 2015 г. електрическа енергия от 7 680 КВт, фактурирана по цена  
100.41 лв./за МВтч, с предстоящ падеж към 26.10.2015 година. 

Видно от гореизложеното, за м.август и м.септември 2015 г. цената от 100.41 лв./за 
МВтч е правилно определена, съгласно Решение на КЕВР № Ц-14 от 01.07.2014 г., с което 
са спазени изискванията на §18 от ПЗРЗИДЗЕ. 

При проверката се установи, че за въвеждане в експлоатация на централата са 
налични две разрешения за ползване № ДК-07-Г-13/25.06.2012 г. за Фотоволтаична 
електроцентрала и прозирна ограда и кабелни линии НН на ФвЕЦ и № ДК-07-Г-
32/28.12.2012 г. за БКТП 20 kV/0.4 и кабелни линии CpH и HH. 

 Определянето на преференциалната цена от 567.41 лв./за МВтч, цена действала към 
датата на първото разрешение 25.06.2012 г. и определена с Решение на ДКЕВР № Ц-
18/20.06.2011 г., цена която е по-висока от тази в размер 188.10 лв./за МВтч, цената 
действала към датата на второто разрешение 28.12.2012 г. и определена с Решение на 
ДКЕВР № Ц-28/29.08.2012 г. е във връзка с Решение на ДКЕВР № Ж - 211/27.09.2013 г. 
Решението е по жалба от „Матея Солар“ ЕООД срещу „Енерго - Про Продажби“ АД, 
относно определяне на цената за изкупуване на електрическа енергия. С решението 
комисията е дала задължителни указания на крайния снабдител да сключи договор за 
изкупуване по преференциалната цена, действаща към датата на първото разрешение. 

2.1.22. На 22.10.2013 г. е сключен Договор № 245/2013 г. със „Стрелиция 2009“ 
ЕООД, област Габрово, община Дряново, гр. Дряново за изкупуване на електрическа 
енергия, произведена от ФвЕЦ „Дража 2“, находяща се в землището на с. Игнатовци, 
местност „Дража“, община Дряново, област Габрово, с обща инсталирана мощност 70.56 
киловатпика (kWp). Съгласно чл.2, ал.1 договорът влиза в сила от датата на въвеждане в 
експлоатация на централата и съоръженията за присъединяване. Срокът на действие на 
договора е 20 години. С чл.16, ал.3 е договорена преференциална цена от 567.41 лв./за 
МВтч без ДДС, определена с Решение на ДКЕВР № Ц-18/20.06.2011 г. За въвеждане в 
експлоатация на централата е издадено Разрешение за ползване № ДК-07-Г-10/25.06.2012 г. 
за Фотоволтаична електроцентрала и прозирна ограда и кабелни линии НН на ФвЕЦ и 
Разрешение за ползване № ДК-07-Г-32/28.12.2012 г. за БКТП 20 kV/0.4 и кабелни линии 
CpH и HH. 

С нотариално заверена декларация от 16.05.2013 г., производителят е декларирал, че 
на 03.09.2009 г. е кандидатствал за подпомагане със средства от национална или европейска 
схема за подпомагане, по мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на 
микропредприятия“ и има сключен договор с ДФ „Земеделие“. 

Приложена е квитанция за прием на Разплащателна агенция при Държавен фонд 
„Земеделие“, от която са видни идентификационен номер 07/312/00931 и дата на подаване 
на заявлението 03.09.2009 г. Финансирането на производителя е 68 на сто от одобрените и 



Доклад за извършена проверка по чл.80а от ЗЕ 
 

Финансов инспектор: .................... 
/М. Енчева/ 

38

реално извършени разходи, свързани с осъществяването на одобрения от ДФ „Земеделие“ 
проект. 

Предвид датата на заявлението за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ 
03.09.2009 г., същото е постъпило в ДФЗ преди влизане в сила на ЗЕВИ и на основание §11 
от ДР на ЗЕВИ, разпоредбите на чл.31, ал.7, т.2 и ал.8 са неприложими. 

При проверката се установи, че от производителя „Стрелиция 2009“ ЕООД през 
периода от 30.11.2013 г. до 30.09.2015 г. е закупена общо 161 760 КВт електрическа енергия 
за 83 121.58 лв., по периоди, както следва: 
 - от 30.11.2013 г.  до 31.07.2015 г. електрическа енергия от 142 980 КВт, фактурирана 
от производителя и съответно изплатена от „Енерго – Про Продажби“ АД по договорена 
цена 567.41 лв./за МВтч без ДДС; 

- м.август 2015 г. електрическа енергия от 10 950 КВт, фактурирана и изплатена по 
цена 106.14 лв./за МВтч; 

- м.септември 2015 г. електрическа енергия от 7 680 КВт, фактурирана по цена  
106.14 лв./за МВтч, с предстоящ падеж към 26.10.2015 година. 

Видно от гореизложеното, за м.август и м.септември 2015 г. цената от 106.14 лв./за 
МВтч е правилно определена, съгласно Решение на КЕВР № Ц-14 от 01.07.2014 г., с което 
са спазени изискванията на §18 от ПЗРЗИДЗЕ. 

При проверката се установи, че за въвеждане в експлоатация на централата са 
налични две разрешения за ползване № ДК-07-Г-10/25.06.2012 г. за Фотоволтаична 
електроцентрала и прозирна ограда и кабелни линии НН на ФвЕЦ и № ДК-07-Г-
32/28.12.2012 г. за БКТП 20 kV/0.4 и кабелни линии CpH и HH. 

 Определянето на преференциалната цена от 567.41 лв./за МВтч, цена действала към 
датата на първото разрешение 25.06.2012 г. и определена с Решение на ДКЕВР № Ц-
18/20.06.2011 г., цена която е по-висока от тази в размер 188.10 лв./за МВтч, цената 
действала към датата на второто разрешение 28.12.2012 г. и определена с Решение на 
ДКЕВР № Ц-28/29.08.2012 г. е във връзка с Решение на ДКЕВР № Ж - 211/27.09.2013 г. 
Решението е по жалба от „Матея Солар“ ЕООД срещу „Енерго - Про Продажби“ АД, 
относно определяне на цената за изкупуване на електрическа енергия. С решението 
комисията е дала задължителни указания на крайния снабдител да сключи договор за 
изкупуване по преференциалната цена, действаща към датата на първото разрешение. 

2.1.23. На 17.10.2013 г. е сключен Договор № 247/2013 г. с „Ес Енерджи Про“ ООД, 
област Габрово, община Габрово, гр. Габрово за изкупуване на електрическа енергия, 
произведена от ФвЕЦ „ Дража - 3“ с обща инсталирана мощност 83.52 киловатпика (kWp). 
Съгласно чл.2, ал.1 договорът влиза в сила от датата на въвеждане в експлоатация на 
централата и съоръженията за присъединяване. Същият е със срок на действие 20 години. С 
чл.16, ал.3 е договорена преференциална цена от 567.41 лв./за МВтч без ДДС, определена с 
Решение на ДКЕВР № Ц-018/20.06.2011 г. За въвеждане в експлоатация на централата е 
издадено Разрешение за ползване № ДК-07-Г-11/25.06.2012 г.  и  Разрешение за ползване №  
ДК-07-Г-32/28.12.2012 г. за БКТП 

С нотариално заверена декларация от 15.03.2013 г., производителят е декларирал, че 
е кандидатствал за подпомагане със средства от национална или европейска схема за 
подпомагане, по мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия“ от ДФ 
„Земеделие – Разплащателна агенция“, със заявление идентификационен номер 
07/312/00918 от 02.09.2009 г. и декларирал 72 процента финансиране  от одобрените и 
реално извършени от ползвателя разходи, свързани с осъществяването на проекта. 
Приложена е квитанция за прием на заявление за подпомагане, издадена от „Разплащателна 
агенция“, от която са видни номера и датата на заявлението. 

Предвид датата на заявлението за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ 
02.09.2009 г., същото е постъпило в ДФЗ преди влизане в сила на ЗЕВИ и на основание §11 
от ДР на ЗЕВИ, разпоредбите на чл.31, ал.7, т.2 и ал.8 са неприложими. 
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При проверката се установи, че от производителя „ Ес Енерджи Про“ ЕООД“ през 
периода от 30.11.2013 г. до 30.09.2015 г. е закупена общо 179 400 КВт електрическа енергия 
за 91 930.32 лв., по периоди, както следва: 
             - от 30.11.2013 г. до 31.07.2015 г. електрическа енергия от 158 280 КВт, фактурирана 
от производителя и съответно изплатена от „Енерго – Про Продажби“ АД по договорена 
цена  567.41лв./за МВтч;  
             - м.август 2015 г. електрическа енергия от 12 330 КВт, фактурирана и изплатена по 
цена 100.41 лв./за МВтч ; 

 - м.септември 2015 г. електрическа енергия от 8 790 КВт, фактурирана по цена  
100.41лв./за МВтч. 

Видно от гореизложеното, за м. август и септември 2015 г. цената от 100.41 лв./за 
МВтч е определената с Решение на КЕВР № Ц-14 от 01.07.2014 г. цена за ФЕЦ с 
инсталирана мощност над 30 кВтр до 200 до кВтр, с което са спазени изискванията на §18 
от ПЗРЗИДЗЕ. 

При проверката се установи, че за въвеждане в експлоатация на централата са 
налични две разрешения за ползване № ДК-07-Г-11/25.06.2012 г. за Фотоволтаична 
електроцентрала и прозирна ограда и кабелни линии НН на ФвЕЦ и № ДК-07-Г-
32/28.12.2012 г. за БКТП 20 kV/0.4 и кабелни линии CpH и HH. 

 Определянето на преференциалната цена от 567.41 лв./за МВтч, цена действала към 
датата на първото разрешение 25.06.2012 г. и определена с Решение на ДКЕВР № Ц-
18/20.06.2011 г., цена която е по-висока от тази в размер 188.10 лв./за МВтч, цената 
действала към датата на второто разрешение 28.12.2012 г. и определена с Решение на 
ДКЕВР № Ц-28/29.08.2012 г. е във връзка с Решение на ДКЕВР № Ж - 211/27.09.2013 г. 
Решението е по жалба от „Матея Солар“ ЕООД срещу „Енерго - Про Продажби“ АД, 
относно определяне на цената за изкупуване на електрическа енергия. С решението 
комисията е дала задължителни указания на крайния снабдител да сключи договор за 
изкупуване по преференциалната цена, действаща към датата на първото разрешение. 

2.1.24. На 17.10.2013 г. е сключен Договор № 246/2013 г. със „Сън Електрик“ ЕООД, 
гр. София за изкупуване на електрическа енергия, произведена от ФвЕЦ „Матея 2“, 
находяща се в землището на гр. Дряново, местност „Матея“, община Дряново, област 
Габрово, с обща инсталирана мощност 69.12 киловатпика (kWp). Съгласно чл.2, ал.1 
договорът влиза в сила от датата на въвеждане в експлоатация на централата и 
съоръженията за присъединяване. Срокът на действие на договора е 20 години. С чл.16, ал.3 
е договорена преференциална цена от 567.41 лв./за МВтч без ДДС, определена с Решение на 
ДКЕВР № Ц-18/20.06.2011 г. За въвеждане в експлоатация на централата е издадено 
Разрешение за ползване № ДК-07-Г-12/25.06.2012 г. за Фотоволтаична централа и прозирна 
ограда и кабелни линии НН на ФвЕЦ и Разрешение за ползване № ДК-07-Г-4/01.02.2013 г. 
за БКТП и кабелни линии СрН и HН. 

С нотариално заверена декларация от 14.03.2013 г., производителят е декларирал, че 
на 04.09.2009 г. е кандидатствал за подпомагане със средства от национална или европейска 
схема за подпомагане, по мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на 
микропредприятия“ и има сключен договор с ДФ „Земеделие“. 

Приложена е квитанция за прием на Разплащателна агенция при Държавен фонд 
„Земеделие“, от която са видни идентификационен номер 07/312/00946 и дата на подаване 
на заявлението 04.09.2009 г. Финансирането на производителя е 68 на сто от одобрените и 
реално извършени разходи, свързани с осъществяването на одобрения от ДФ „Земеделие“ 
проект.  

Предвид датата на заявлението за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ 
04.09.2009 г., същото е постъпило в ДФЗ преди влизане в сила на ЗЕВИ и на основание §11 
от ДР на ЗЕВИ, разпоредбите на чл.31, ал.7, т.2 и ал.8 са неприложими. 
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При проверката се установи, че от производителя „Сън Електрик“ ЕООД, през 
периода от 30.11.2013 г. до 30.09.2015 г. е закупена общо 163 556 КВт електрическа енергия 
за 83 876.79 лв., по периоди, както следва: 
 - от 30.11.2013 г.  до 31.07.2015 г. електрическа енергия от 144 204 КВт, фактурирана 
от производителя и съответно изплатена от „Енерго – Про Продажби“ АД по договорена 
цена 567.41 лв./за МВтч без ДДС; 

- м.август 2015 г. електрическа енергия от 11 340 КВт, фактурирана и изплатена по 
цена 106.41 лв./за МВтч; 

 - м.септември 2015 г. електрическа енергия от 8 012 КВт, фактурирана по цена  
106.14 лв./за МВтч, с предстоящ падеж към 26.10.2015 година. 

Видно от гореизложеното, за м.август и м.септември 2015 г. цената от 106.14 лв./за 
МВтч е правилно определена, съгласно Решение на КЕВР № Ц-14 от 01.07.2014 г., с което 
са спазени изискванията на §18 от ПЗРЗИДЗЕ. 

При проверката се установи, че за въвеждане в експлоатация на централата са 
налични две разрешения за ползване № ДК-07-Г-12/25.06.2012 г. за Фотоволтаична 
електроцентрала и прозирна ограда до 2.20 м над прилежащия терен и кабелни линии НН 
над ФвЕЦ и № ДК-07-Г-4/01.02.2013 г. за БКТП и кабелни линии СрН и HН.   

Определянето на преференциалната цена от 567.41 лв./за МВтч, цена действаща към 
датата на първото разрешение 25.06.2012 г. и определена с Решение на ДКЕВР № Ц-
18/20.06.2011 г., цена която е по-висока от тази в размер 188.10 лв./за МВтч, цената 
действаща към датата на второто разрешение 01.02.2013 г. и определена с Решение на 
ДКЕВР № Ц-28/29.08.2012 г. е във връзка с Решение на ДКЕВР № Ж - 211/27.09.2013 г. 
Решението е по жалба от „Матея Солар“ ЕООД срещу „Енерго - Про Продажби“ АД, 
относно определяне на цената за изкупуване на електрическа енергия. С решението 
комисията е дала задължителни указания на крайния снабдител да сключи договор за 
изкупуване по преференциалната цена, действаща към датата на първото разрешение. 

2.1.25. На 17.10.2013 г. е сключен Договор № 243/2013 г. със „Солар Пи Ел“ ЕООД, 
област Габрово, Община Дряново, гр. Дряново за изкупуване на електрическа енергия, 
произведена от ФвЕЦ „Матея 1“, находяща се в землището на гр. Дряново, местност 
„Матея“, община Дряново, област Габрово, с обща инсталирана мощност 69.12 киловатпика 
(kWp). Съгласно чл.2, ал.1 договорът влиза в сила от датата на въвеждане в експлоатация на 
на централата и съоръженията за присъединяване. Срокът на действие на договора е 20 
години. С чл.16, ал.3 е договорена преференциална цена от 567.41 лв./за МВтч без ДДС, 
определена с Решение на ДКЕВР № Ц-18/20.06.2011 г. За въвеждане в експлоатация на 
централата е издадено Разрешение за ползване № ДК-07-Г-9/25.06.2012 г. за Фотоволтаична 
централа и прозирна ограда и кабелни линии НН на ФвЕЦ и Разрешение за ползване № ДК-
07-Г-4/01.02.2013 г. за БКТП и кабелни линии СрН и HН. 

С нотариално заверена декларация от 16.07.2012 г., производителят е декларирал, че 
на 02.09.2009 г. е кандидатствал за подпомагане със средства от национална или европейска 
схема за подпомагане, по мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на 
микропредприятия“ и има сключен договор с ДФ „Земеделие“. 

Приложена е квитанция за прием на Разплащателна агенция при Държавен фонд 
„Земеделие“, от която са видни идентификационен номер 07/312/00921 и дата на подаване 
на заявлението 02.09.2009 г. Финансирането на производителя е 75 на сто от одобрените и 
реално извършени разходи, свързани с осъществяването на одобрения от ДФ „Земеделие“ 
проект.  

Предвид датата на заявлението за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ 
02.09.2009 г., същото е постъпило в ДФЗ преди влизане в сила на ЗЕВИ и на основание §11 
от ДР на ЗЕВИ, разпоредбите на чл.31, ал.7, т.2 и ал.8 са неприложими. 
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При проверката се установи, че от производителя „Солар Пи Ел“ ЕООД, през 
периода от 30.11.2013 г. до 30.09.2015 г. е закупена общо 171 482 КВт електрическа енергия 
за 88 160.47 лв., по периоди, както следва: 
 - от 30.11.2013 г.  до 31.07.2015 г. електрическа енергия от 151 910 КВт, фактурирана 
от производителя и съответно изплатена от „Енерго – Про Продажби“ АД по договорена 
цена 567.41 лв./за МВтч без ДДС; 

- м.август 2015 г. електрическа енергия от 11 453 КВт, фактурирана и изплатена по 
цена 100.41 лв./за МВтч; 

 - м.септември 2015 г. електрическа енергия от 8 119 КВт, фактурирана по цена  
100.41 лв./за МВтч, с предстоящ падеж към 26.10.2015 година. 

Видно от гореизложеното, за м.август и м.септември 2015 г. цената от 100.41 лв./за 
МВтч е правилно определена, съгласно Решение на КЕВР № Ц-14 от 01.07.2014 г., с което 
са спазени изискванията на §18 от ПЗРЗИДЗЕ. 

При проверката се установи, че за въвеждане в експлоатация на централата са 
налични две разрешения за ползване № ДК-07-Г-9/25.06.2012 г. за Фотоволтаична 
електроцентрала и прозирна ограда до 2.20 м над прилежащия терен и кабелни линии НН 
над ФвЕЦ и № ДК-07-Г-4/01.02.2013 г. за БКТП и кабелни линии СрН и HН.   

Определянето на преференциалната цена от 567.41 лв./за МВтч, цена действаща към 
датата на първото разрешение 25.06.2012 г. и определена с Решение на ДКЕВР № Ц-
18/20.06.2011 г., цена която е по-висока от тази в размер 188.10 лв./за МВтч, цената 
действаща към датата на второто разрешение 01.02.2013 г. и определена с Решение на 
ДКЕВР № Ц-28/29.08.2012 г. е във връзка с Решение на ДКЕВР № Ж - 211/27.09.2013 г. 
Решението е по жалба от „Матея Солар“ ЕООД срещу „Енерго - Про Продажби“ АД, 
относно определяне на цената за изкупуване на електрическа енергия. С решението 
комисията е дала задължителни указания на крайния снабдител да сключи договор за 
изкупуване по преференциалната цена, действаща към датата на първото разрешение. 

2.1.26. На 14.05.2013 г. е сключен Договор № 332/2013 г. с „Емси - Солар“ ЕООД, 
област Габрово, община Дряново, гр. Дряново за изкупуване на електрическа енергия, 
произведена от ФвЕЦ „Матея 5“, с обща инсталирана мощност 69.12 киловатпика (kWp). 
Съгласно чл.2, ал.1 договорът влиза в сила от датата на въвеждане в експлоатация на 
централата и съоръженията за присъединяване. Срокът на действие на договора е 20 
години. С чл.16, ал.3 е договорена преференциална цена от 188.10 лв./за МВтч без ДДС, 
определена с Решение на ДКЕВР № Ц-28/29.08.2012 г. За въвеждане в експлоатация на 
централата е издадено Разрешение за ползване № ДК-07-Г-21/29.06.2012 г. за 
Фотоволтаична централа и прозирна ограда до 2.20 м над прилежащия терен и кабелни 
линии НН над ФвЕЦ и Разрешение за ползване № ДК-07-Г-4/01.02.2013 г. за БКТП и 
кабелни линии СрН и HН.  

С Анекс към договора за изкупуване, сключен между страните на 27.09.2013 г. 
цената, по която производителят ще продава на купувача електрическа енергия е променена 
от 188.10 лв./за МВтч без ДДС на 567.41 лв./за МВтч без ДДС, определена с Решение на 
ДКЕВР № Ц-18/20.06.2012 година. 

С нотариално заверена декларация от 28.03.2013 г., производителят е декларирал, че 
е кандидатствал за подпомагане със средства от национална или европейска схема за 
подпомагане, по мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия“ и има 
сключен договор с ДФ „Земеделие“. 

Приложена е квитанция за прием на Разплащателна агенция при Държавен фонд 
„Земеделие“, от която са видни идентификационен номер 07/312/01007 и дата на подаване 
на заявлението 10.09.2009 г. Финансирането на производителя е 80 на сто от одобрените и 
реално извършени разходи, свързани с осъществяването на одобрения от ДФ „Земеделие“ 
проект.  
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Предвид датата на заявлението за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ 
10.09.2009 г., същото е постъпило в ДФЗ преди влизане в сила на ЗЕВИ и на основание §11 
от ДР на ЗЕВИ, разпоредбите на чл.31, ал.7, т.2 и ал.8 са неприложими. 

При проверката се установи, че от производителя „Емси - Солар“ ЕООД през 
периода от 30.06.2013 г. до 30.09.2015 г. е закупена общо 163 843 КВт електрическа енергия 
за 79 883.06 лв., по периоди, както следва: 
 - от 30.06.2013 г.  до 31.07.2015 г. електрическа енергия от 147 139 КВт, фактурирана 
от производителя и съответно изплатена от „Енерго – Про Продажби“ АД, както следва: 
14 130 КВт по договорена цена 188.10 лв./за МВтч без ДДС, до 30.09.3013 г., включително;  
132 938 КВт по договорена цена 567.41 лв./за МВтч без ДДС, от 31.10.2013 г. след 
сключване на анекса и 71 КВт по цена от 75.49 лв./за МВтч (за проведени 72 часови проби 
по чл.1, ал.4 от договора за изкупуване); 

- м.август 2015 г. електрическа енергия от 9 430 КВт, фактурирана и изплатена по 
цена 100.41 лв./за МВтч; 

 - м.септември 2015 г. електрическа енергия от 7 274 КВт, фактурирана по цена  
100.41 лв./за МВтч, с предстоящ падеж към 26.10.2015 година. 

Видно от гореизложеното, за м.август и м.септември 2015 г. цената от 100.41 лв./за 
МВтч е правилно определена, съгласно Решение на КЕВР № Ц-14 от 01.07.2014 г., с което 
са спазени изискванията на §18 от ПЗРЗИДЗЕ. 

При проверката се установи, че за въвеждане в експлоатация на централата са 
налични две разрешения за ползване № ДК-07-Г-21/29.06.2012 г. за Фотоволтаична 
централа и прозирна ограда до 2.20 м над прилежащия терен и кабелни линии НН над ФвЕЦ 
и № ДК-07-Г-4/01.02.2013 г. за БКТП и кабелни линии СрН и HН.   

Определянето на преференциалната цена със сключения на 27.09.2013 г. анекс  от 
567.41 лв./за МВтч, цена действаща към датата на първото разрешение 29.06.2012 г. и 
определена с Решение на ДКЕВР № Ц-18/20.06.2011 г., цена която е по-висока от тази в 
размер 188.10 лв./за МВтч, цената действаща към датата на второто разрешение 01.02.2013 
г. и определена с Решение на ДКЕВР № Ц-28/29.08.2012 г. е във връзка с Решение на 
ДКЕВР № Ж - 211/27.09.2013 г. Решението е по жалба от „Матея Солар“ ЕООД срещу 
„Енерго - Про Продажби“ АД, относно определяне на цената за изкупуване на електрическа 
енергия. С решението комисията е дала задължителни указания на крайния снабдител да 
сключи договор за изкупуване по преференциалната цена, действаща към датата на първото 
разрешение. 

2.1.27. На 20.05.2014 г. е сключен Договор № 392/2012 г. с „Оникс Енерджи“, ЕООД, 
гр. Хасково, за изкупуване на електрическа енергия, произведена от ФвЕЦ „Матея“, 
находяща се в гр. Дряново, област Габрово, с обща инсталирана мощност 69 киловатпика 
(kWp). Съгласно чл.2, ал.1 договорът влиза в сила от датата на въвеждане в експлоатация на 
централата и е със срок на действие 20 години. С чл.16, ал.3 е договорена преференциална 
цена от 191.13 лв./за МВтч без ДДС, определена с Решение на ДКЕВР № Ц-19/28.06.2013 г. 
За въвеждане в експлоатация на фотоволтаичната централата е издадено Разрешение за 
ползване № ДК-05-2290/16.12.2013 г. За въвеждане в експлоатация на БКТП и кабелни 
линии HH е издадено Разрешение за ползване № ДК-07-Г-4/01.02.2013 година. 

С нотариално заверена декларация от 07.04.2014 г., Бойка Любенова Иванова, в 
качеството си на управител е декларирала, че „…не се подпомага със средства от 
национална или европейска схема, заявлението за която е подадено при условията на чл.11 
от ПЗР на ЗЕВИ, а именно след влизането в сила на ЗЕВИ на 03.05.2011 г.“ Видно от 
приложеният списък за сключени договори и изплатени средства към писмо на Държавен 
фонд Земеделие изх. № 02-2600/4998/03.08.2015 г., „Оникс Енерджи“ ЕООД, гр. Хасково 
има сключен договор за финансово подпомагане № 07/312/00923 от 10.08.2012 г. по мярка 
312 с одобрени разходи от 513 336 лв., сума на субсидията 391 160 лв. и изплатена субсидия 
в размер 391 160 лева – окончателно плащане. Финансирането на производителя е 78.80 на 
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сто от одобрените и реално извършени от ползвателя разходи, свързани с осъществяването 
на проекта. 

Предвид датата на заявлението за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ 
02.09.2009 г., същото е постъпило в ДФЗ преди влизане в сила на ЗЕВИ и на основание §11 
от ДР на ЗЕВИ, разпоредбите на чл.31, ал.7, т.2 и ал.8 са неприложими. 

При проверката се установи, че от производителя „Оникс Енерджи“, ЕООД през 
периода от 30.06.2014 г. до 30.09.2015 г. е закупена общо 115 250 КВт електрическа енергия 
за 19 431.50 лв., по периоди, както следва: 

 - от 30.06.2014г. до 31.07.2015 г. електрическа енергия от 97 062 КВт, фактурирана от 
производителя и съответно изплатена от „Енерго – Про Продажби“ АД, от които 9 931 КВт 
по цена от 95.85 лв./за МВтч (за проведени 72 часови проби, по чл.17, ал.1 от договора за 
изкупуване) и 87 131 КВт по договорена цена 191.13 лв./за МВтч; 

- м.август 2015 г. електрическа енергия от 10 503 КВт, фактурирана и изплатена по 
цена 100.41 лв./за МВтч; 

- м.септември 2015 г. електрическа енергия от 7 685 КВт, фактурирана по цена  
100.41лв./за МВтч, с предстоящ падеж към 23.10.2015 година. 

Видно от гореизложеното, за м.август и м.септември 2015 г. цената от 100.41 лв./за 
МВтч е правилно определена, съгласно Решение на КЕВР № Ц-14 от 01.07.2014 г., с което 
са спазени изискванията на §18 от ПЗРЗИДЗЕ. 

При проверката се установи, че за въвеждане в експлоатация на централата са 
налични две разрешения за ползване № ДК-05-2290/16.12.2013 за Фотоволтаична централа 
и № ДК-07-Г-4/01.02.2013 г. за БКТП и кабелни линии СрН и HН.   

Определянето на преференциалната цена от 191.13 лв./за МВтч, е цена действаща 
към датата на разрешението за ползване на фотоволтаичната централа 16.12.2013 г. и 
определена с Решение на ДКЕВР № Ц-19/28.06.2013 г. г., като за БКТП и кабелни линии HH 
към тази дата вече има издадено разрешение за ползване. 

2.1.28. На 26.02.2013 г. е сключен Договор № 322/2013 г. с „Ванх“ ЕООД, гр. София 
за изкупуване на електрическа енергия, произведена от ФвЕЦ „Белица“, находяща се в с. 
Белица, община Тутракан, област Силистра с обща инсталирана мощност 54 киловатпика 
(kWp). Съгласно чл.2, ал.1 договорът влиза в сила от датата на въвеждане в експлоатация на 
централата и е със срок на действие 20 години. С чл.16, ал.3 е договорена преференциална 
цена от 188.10 лв./за МВтч без ДДС, определена с Решение на ДКЕВР № Ц-28/29.08.2012 г. 
За въвеждане в експлоатация на централата е издадено Разрешение за ползване № СТ-05-
11457/22.10.2012 година. 

С нотариално заверена декларация от 14.12.2012 г., производителят е декларирал, че 
има подадено заявление за подпомагане по мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на 
микропредприятия“ и има сключен договор с ДФ „Земеделие“. 

Приложена е квитанция за прием на Разплащателна агенция при Държавен фонд 
„Земеделие“, от която са видни идентификационен номер 19/312/01775 и дата на подаване 
на заявлението 12.08.2010 г. Финансирането на производителя е 80 на сто от одобрените и 
реално извършени разходи, свързани с осъществяването на одобрения от ДФ „Земеделие“ 
проект.  

Предвид датата на заявлението за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ 
12.08.2010 г., същото е постъпило в ДФЗ преди влизане в сила на ЗЕВИ и на основание §11 
от ДР на ЗЕВИ, разпоредбите на чл.31, ал.7, т.2 и ал.8 са неприложими. 

При проверката се установи, че от производителя „Ванх“ ЕООД през периода от 
29.03.2013 г. до 30.09.2015 г. е закупена общо 204 734 КВт електрическа енергия за 
36 890.91 лв., по периоди, както следва: 
 - от 29.03.2013 г.  до 31.07.2015 г. електрическа енергия от 189 881 КВт, фактурирана 
от производителя и съответно изплатена от „Енерго – Про Продажби“ АД по договорена 
цена 188.10 лв./за МВтч без ДДС, като първите 1 835 КВт по цена от 90.42 лв./за МВтч (за 
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проведени 72 часови проби, по чл.17, ал.1 от договора за изкупуване) и 2 196 КВт по цена 
125.32 лв./за МВтч (във връзка с чл.31, ал.5 от ЗЕВИ); 

- м.август 2015 г. електрическа енергия от 8 477 КВт, фактурирана и изплатена по 
цена 100.41 лв./за МВтч; 

 - м.септември 2015 г. електрическа енергия от 6 376 КВт, фактурирана по цена  
100.41 лв./за МВтч, с предстоящ падеж към 29.10.2015 година. 

Видно от гореизложеното, за м.август м.септември 2015 г. цената от 100.41 лв./за 
МВтч е правилно определена, съгласно Решение на КЕВР № Ц-14 от 01.07.2014 г., с което 
са спазени изискванията на §18 от ПЗРЗИДЗЕ. 

2.1.29. На 27.05.2013 г. е сключен Договор № 341/2013 г. със „Соларен парк Пряспа 
1“ ЕООД, гр. Варна за изкупуване на електрическа енергия, произведена от ФвЕЦ „Пряспа“, 
находяща се в с. Пряспа, община Балчик, област Добрич с обща инсталирана мощност 48.60 
киловатпика (kWp). Съгласно чл.2, ал.1 договорът влиза в сила от датата на въвеждане в 
експлоатация на централата и е със срок на действие 20 години. С чл.16, ал.3 е договорена 
преференциална цена от 188.10 лв./за МВтч без ДДС, определена с Решение на ДКЕВР № 
Ц-28/29.08.2012 г. За въвеждане в експлоатация на централата е издадено Разрешение за 
ползване № СТ-05-757/24.04.2013 година. 

С нотариално заверена декларация от 20.05.2013 г., производителят е декларирал, че 
има подадено заявление за подпомагане по мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на 
микропредприятия“ и има сключен договор с ДФ „Земеделие“. Приложена е квитанция за 
прием на Разплащателна агенция при Държавен фонд „Земеделие“, от която са видни 
идентификационен номер 18/312/01150 и дата на подаване на заявлението 15.09.2009 г. 
Финансирането на производителя е 80 на сто от одобрените и реално извършени разходи, 
свързани с осъществяването на одобрения от ДФ „Земеделие“ проект.  

Предвид датата на заявлението за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ 
15.09.2009 г., същото е постъпило в ДФЗ преди влизане в сила на ЗЕВИ и на основание §11 
от ДР на ЗЕВИ, разпоредбите на чл.31, ал.7, т.2 и ал.8 са неприложими. 

При проверката се установи, че от производителя „Соларен парк Пряспа 1“ ЕООД 
през периода от 31.07.2013 г. до 30.09.2015 г. е закупена общо 135 566 КВт електрическа 
енергия за 27 688.16 лв., по периоди, както следва: 
 - от 31.07.2013 г.  до 31.07.2015 г. електрическа енергия от 140 156 КВт, фактурирана 
от производителя и съответно изплатена от „Енерго – Про Продажби“ АД по договорена 
цена 188.10 лв./за МВтч без ДДС, като първите 222 КВт по цена от 90.41 лв./за МВтч (за 
проведени 72 часови проби, по чл.17, ал.1 от договора за изкупуване);  

- м.август 2015 г. електрическа енергия от 7 431 КВт, фактурирана и изплатена по 
цена 100.41 лв./за МВтч; 

 - м.септември 2015 г. електрическа енергия от 5 979 КВт, фактурирана по цена  
100.41 лв./за МВтч, с предстоящ падеж към 26.10.2015 година. 

Видно от гореизложеното, за м.август м.септември 2015 г. цената от 100.41 лв./за 
МВтч е правилно определена, съгласно Решение на КЕВР № Ц-14 от 01.07.2014 г., с което 
са спазени изискванията на §18 от ПЗРЗИДЗЕ. 

2.1.30. На 19.03.2013 г. е сключен Договор № 293/2013 г. с „М 4 Енерджи“ ООД, 
област Търговище, община Антоново, с. Малка Черковна за изкупуване на електрическа 
енергия, произведена от ФвЕЦ „Черковна“ с обща инсталирана мощност 72 киловатпика 
(kWp). Съгласно чл.2, ал.1 договорът влиза в сила от датата на въвеждане в експлоатация на 
централата и е със срок на действие 20 години. С чл.16, ал.3 е договорена преференциална 
цена от 260.77 лв./за МВтч без ДДС, определена с Решение на ДКЕВР № Ц-018/28.06.2012 
г. За въвеждане в експлоатация на централата е издадено Разрешение за ползване № СТ-05-
808/11.07.2012 година. 
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С нотариално заверена декларация от 17.09.2012 г., производителят е декларирал, че 
е кандидатствал за безвъзмездно финансиране в размер 80 на сто, със заявление от 
13.08.2010 година. 

Предвид датата на заявлението за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ 
13.08.2010 г., същото е постъпило в ДФЗ преди влизане в сила на ЗЕВИ и на основание §11 
от ДР на ЗЕВИ, разпоредбите на чл.31, ал.7, т.2 и ал.8 са неприложими. 

При проверката се установи, че от производителя „М 4 Енерджи“ ООД през периода 
от 30.03.2013 г. до 30.09.2015 г. е закупена общо 244 786 КВт електрическа енергия за 
60 895.52 лв., по периоди, както следва: 
 - от 31.07.2013 г.  до 31.07.2015 г. електрическа енергия от 226 685 КВт, фактурирана 
от производителя и съответно изплатена от „Енерго – Про Продажби“ АД по договорена 
цена 260.77 лв./за МВтч без ДДС, като първите 187 КВт по цена от 75.51 лв./за МВтч (за 
проведени 72 часови проби, по чл.17, ал.1 от договора за изкупуване); 

- м.август 2015 г. електрическа енергия от 10 244 КВт, фактурирана и изплатена по 
цена 100.41 лв./за МВтч; 

 - м.септември 2015 г. електрическа енергия от 7 857 КВт, фактурирана по цена  
100.41 лв./за МВтч, с предстоящ падеж към 23.10.2015 година. 

Видно от гореизложеното, за м.август м.септември 2015 г. цената от 100.41 лв./за 
МВтч е правилно определена, съгласно Решение на КЕВР № Ц-14 от 01.07.2014 г., с което 
са спазени изискванията на §18 от ПЗРЗИДЗЕ. 

2.1.31. На 27.09.2013 г. е сключен Договор № 365/2013 г. с „Мира Ел“ ООД, област 
Габрово, община Севлиево, с. Кормянско за изкупуване на електрическа енергия, 
произведена от малка водноелектрическа централа „МВЕЦ Душево“ с обща инсталирана 
мощност 275 киловата. Съгласно чл.2, ал.1 договорът влиза в сила от датата на въвеждане в 
експлоатация на централата и е със срок на действие 15 години. С чл.16, ал.3 е договорена 
преференциална цена от 193.35 лв./MWh без ДДС, определена с Решение на ДКЕВР № Ц-
018/28.06.2012 г. За въвеждане в експлоатация на централата е издадено Разрешение за 
ползване № СТ-05-902/29.05.2013 г. на МВЕЦ с мощност  275 кW с подобекти: 
„Сградоцентрала“, „Ел.захранване 20 кV-кабел CPH, МКРУ, кабелно отклонение от МКРУ 
до ВЕЛ „Градница“, стоманено решетъчен стълб ЪМ 20952, БКТП 400 kVA и ЯЗ-
реконструкция“. 

На 01.08.2015 г. е подписан Анекс № 1 към Договор за изкупуване № 365/27.09.2013 
г., с който на основание §18, ал.3 от ПДР на ЗИДЗЕ страните са променили цената по чл.16, 
ал.3 от договора на 207.35 лв./MWh без ДДС, определена с Решение на ДКЕВР № Ц-
14/01.07.2014 година.   

С нотариално заверена декларация от 09.09.2013 г., производителят е декларирал, че 
по Договор № 07/312/00984 от 24.08.2011 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 312 
„Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия“ с ДФ „Земеделие“, е получил 
195 578.56 лв. авансово плащане и по заявка за окончателно плащане от 01.07.2013 г. очаква 
да получи още 195 578.56 лева. Приложена е квитанция за прием на заявление за 
подпомагане на Разплащателна агенция при Държавен фонд „Земеделие“, от която са видни 
идентификационен номер 07/312/00984 и дата на подаване на заявлението 08.09.2009 г. В 
декларацията производителят не е посочил процента на финансиране. 

Финансирането на производителя е 67 на сто от одобрените и реално извършени 
разходи, свързани с осъществяването на одобрения от ДФ „Земеделие“ проект.  

Предвид датата на заявлението за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ 
08.09.2009 г., същото е постъпило в ДФЗ преди влизане в сила на ЗЕВИ и на основание §11 
от ДР на ЗЕВИ, разпоредбите на чл.31, ал.7, т.2 и ал.8 са неприложими. 

При проверката се установи, че от производителя „Мира Ел“ ООД през периода от 
31.10.2013 г. до 30.09.2015 г. е закупена общо 2 292 538 КВт електрическа енергия за 
428 022.68 лв., по периоди, както следва: 



Доклад за извършена проверка по чл.80а от ЗЕ 
 

Финансов инспектор: .................... 
/М. Енчева/ 

46

 - от 31.10.2013 г. до 31.07.2015 г. електрическа енергия от 2 292 538 КВт, 
фактурирана от производителя и съответно изплатена от „Енерго - Про Продажби“ АД по 
договорена цена 193.35 лв./MWh без ДДС и 238 666 КВт по цена 125.32 лв./за МВтч (във 
връзка с чл.31, ал.5 от ЗЕВИ); 

- м.август 2015 г. електрическа енергия от 24 628 КВт, фактурирана и изплатена по 
цена 207.35 лв./за МВтч; 

 - м.септември 2015 г. електрическа енергия от 46 580 КВт, фактурирана по цена  
207.35 лв./за МВтч, с предстоящ падеж към 23.10.2015 година. 

Видно от гореизложеното, за м.август и м.септември 2015 г. цената от 207.35 лв./за 
МВтч е определена, съгласно Решение на КЕВР № Ц-14 от 01.07.2014 г. по т.5 за руслови 
ВЕЦ до 5 МВч при процент на безвъзмездно финансиране над 20% до 30%. 

Във връзка с определянето  на цената за изкупуване в размер 207.35 лв./за МВтч при 
процент на безвъзмездно финансиране в границите над 20% до 30%, вместо цена от 160.04 
лв./за МВтч при процент на безвъзмездното финансиране в границите над 60% до 70%, при 
проверката се установи следното: 

 На 24.08.2011 г. между „Мира Ел“ ООД и Държавен фонд “Земеделие“ е сключен 
Договор № 07/312/00984 за отпускане на финансова помощ по мярка 312 „Подкрепа за 
създаване и развитие на микропредприятия“ от Програмата за развитие на селските райони 
за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на 
селските райони (ЕЗФРСР). Договорени са всички условия по отпускане на помощта, 
включително по чл.1, ал.1 е договорена безвъзмездна финансова помощ, представляваща 
67% от одобрените и реално извършени разходи, свързани с осъществяването на проекта. 
Съгласно чл.1, ал.2 Фондът изплаща помощта  при условие, че инвестицията е извършена 
по одобрения проект, съобразно условията и сроковете, определени в договора, анексите 
към него и действащите нормативни актове. В чл.2.1 е посочен размера на първоначално 
одобрената безвъзмездна финансова помощ – 391 157.12 лева.  

Съгласно Приложение 1 към договора Таблица за одобрените разходи по проект с 
ИД 07/312/00984, Ползвателят („Мира Ел“ ООД) е кандидатствал  за разходи в размер 
684 289.96 лв., одобрените за финансиране разходи са в размер 585 850 лв. и одобрената 
субсидия в размер 391 157.12 лева.  

С Анекс № 2 от 29.05.2012 г. в Приложение 1 на договора  текста „Таблица за 
одобрените инвестиционни разходи (Приложение 1) към Договор 07/312/00984 от 
24.08.2011 г.“ е заличен и създаден текст: „Таблица за одобрените инвестиционни разходи 
(Приложение 1), приложение към настоящия Анекс 2“. В таблицата е променен размера на 
разходите, за които ползвателят е кандидатствал от 684 289.96 лв. на 746 189.96 лв., 
останалите показатели - одобрени за финансиране за разходи и одобрена субсидия не са 
променени.  

Видно от таблицата, процентът на финансирането остава в договорения размер, 67%. 
С Анекс № 3 от 21.12.2012 г. Приложение 1 на договора  е заменено с Приложение 1 

към настоящия Анекс 3. В таблицата е променен размера на разходите, за които ползвателят 
е кандидатствал от 746 189.96 лв. на 884 365.37 лв., останалите показатели - одобрени за 
финансиране разходи в размер 585 850 лв. и одобрена субсидия в размер 391 157.12 лв. не 
са променени.  

Видно от таблицата, процентът на финансирането остава в договорения размер, 67%. 
 Представляващият производителя „Мира Ел“ ООД е представил нотариално 

заверена декларация от 30.07.2015 г., с която е декларирал, че процента от размера на 
инвестицията, за който е кандидатствал или за който е бил отпуснат е 25.60%. 

 С писмо вх. № ЕPRS-2528/08.09.2015 г. на „Енерго – Про Продажби“ АД, 
производителят „Мира Ел“ ООД е изпратил две становища от вещи лица, относно вида на 
МВЕЦ „Душево“.  
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В двете становища вещите лица са определили МВЕЦ „Душево“ за руслова 
електроцентрала. 

 С вх. № ЕPRS-2528/08.09.2015 г. на „Енерго – Про Продажби“ АД е постъпило 
възражение от производителя „Мира Ел“ ООД. Възражението е във връзка с 
кореспонденция между страните и изразено несъгласие относно:  

• определяне процент на финансиране от „Енерго – Про Продажби“ АД в размер 
67%, вместо 26% и 

• видът на МВЕЦ „Душево“. 
Мотивите за несъгласието във възражението, относно определения 67% за 

финансиране, вместо декларирания от производителя процент от 25.60% се изразяват в 
това, че без да е взет под внимание декларираният процент финансиране от 25.60% (с 
нотариално заверена декларация от 30.07.2015 г.), от страна на „Енерго – Про Продажби“ 
АД е приложен процент от 67%, математически изчислен като съотношение между размера 
на одобрената субсидия от 391 157.12 лв. и одобрените от ДФЗ разходи за финансиране от 
585 850 лв. Производителят считал, че коректния процент е 25.60%, защото общият размер 
на инвестицията за изграждане на енергийния обект бил 1 527 577 лв., като за доказване на 
същото представил: оборотна ведомост на дружеството към 31.12.2013 г., счетоводни 
справки за осчетоводени фактури, баланс на дружеството към 31.12.2013 г., копия на 
фактури за изграждане на МВЕЦ.  

За вида на МВЕЦ „Душево“, производителят е представил становища на две вещи 
лица, определили МВЕЦ „Душево“ за руслова електроцентрала. 

В резултат проведената кореспонденция между „Енерго - Про Продажби“ АД и 
„Мира Ел“ ООД, с Анекс № 1 към Договор за изкупуване № 365/27.09.2013 г., подписан на  
01.08.2015 г,  страните са променили цената по чл.16, ал.3 от договора на 207.35 лв./MWh 
без ДДС. 

Предвид нормативните разпоредби и разгледаните по-горе документи, а именно:  
• чл.31, ал.8 от ЗЕВИ, съгласно който, когато инвестицията за изграждане на 

енергийния обект за производство на електрическа енергия се подпомага със средства от 
национална или европейска схема за подпомагане, електрическата енергия се изкупува от 
обществения или крайния снабдител по групи цени, определени от КЕВР, при условията и 
по реда на наредбата по чл.36, ал.3 от ЗЕ; 

• §11 от ПЗР на ЗЕВИ, с който са предоставени допълнителни преференции за 
производители, за чиито проекти, заявленията за подпомагане са постъпили в ДФЗ преди 
влизане в сила на закона, а именно приложение на общите решения на ДКЕВР/КЕВР за 
определяне цените, по които се изкупува електрическата енергия, произведена от 
възобновяеми източници, по видове; 

• наредбата по чл.36, ал.3 от ЗЕ, Наредба № 1 за регулиране на цените на 
електрическата енергия, в която е регламентиран начина на определяне на 
преференциалните цени от ДКЕВР/КЕВР; 

•  Наредба № 29/11.08.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по мярка „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия“ от 
Програмата за развитие на селските райони за периода от 2007 – 2013 година.  

В наредбата са разписани условията за предоставяне на финансовата помощ, 
включително обхвата на дейностите, финансовите условия, изискванията към кандидатите, 
изискванията към проектите, допустимите разходи, включително че за допустимите 
разходи, стойността на които възлиза на повече от левовата равностойност на 15 000 евро 
или са част от доставки/услуги на обща стойност, по-голяма от левовата равностойност на 
15 000 евро, предложени от един доставчик/изпълнител, се изисква представяне на 
процедура за избор на изпълнител/доставчик и най-малко три съпоставими независими 
оферти в оригинал. Същото е с цел определяне на разумността и основателността на 
предложените разходи, като за разходите, извършени преди подаване на заявлението за 
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кандидатстване, се изискват само най-малко три съпоставими независими оферти в 
оригинал (-чл.23, ал.2).  С §1, т.11 от ДР от наредбата е определено, че „независими оферти“ 
са оферти, подадени от лица, които не са: а) лица, едното от които участва в управлението 
на дружеството на другото, б) съдружници, в) лица, които съвместно контролират пряко 
трето лице, г) лица, които участват пряко в управлението или капитала на друго лице, 
поради което между тях могат да се уговорят условия, различни от обичайните; ред за 
кандидатстване; изплащане на финансовата помощ; контрол; публичност и други. 

С наредбата е определен размера на финансовата помощ – не повече от 200 000 евро, 
левовата равностойност на която е 391 166 лв. Финансирането по Договор № 
07/312/00984/24.08.2011 г. е в размер 391 157.12 лв. От анексите към договора (таблици за 
одобрените инвестиционни разходи) е видна промяна в стойността на разходите, за които 
ползвателят е кандидатствал, от 684 289.96 лв. до 884 365.37 лв., но промяна в размера на 
финансовата помощ няма (391 157.12 лв.), няма промяна и в стойността на одобрените за 
финансиране за разходи - 585 850 лв. 

•  Решение на КЕВР № Ц-14 от 01.07.2014 г., в което критерият за определяне на 
преференциалните цени за видовете производители е процент на безвъзмездното 
финансиране;  

• Договор № 07/312/00984/24.08.2011 г., в който е определен процент безвъзмездна 
финансова помощ -  67% от одобрените и реално извършени разходи. 

Видно от гореизложеното, цената за изкупуване на електрическа енергия от „МВЕЦ 
Душево“ с обща инсталирана мощност 275 киловата, за изграждането на която е използвана 
безвъзмездна финансова помощ от ДФЗ в размер 391 157.12 лв., представляваща 67% от 
одобрените и реално извършени разходи, на основание §18, ал.1 от ПЗРЗИДЗЕ, следва да е 
в размер 160.04 лв./за МВтч, цена определена с Решение на КЕВР № Ц-14 от 01.07.2014 г., 
т.5 за руслови ВЕЦ до 5 МВч при процент на безвъзмездното финансиране в границите над 
60% до 70%, считано от 01.08.2015 година. 

2.1.32. На 01.02.2012 г. е сключен Договор № 193/2012 г. с ЕТ „Арко - Иван Пенев“, 
област Разград, община Лозница, гр. Лозница за изкупуване на електрическа енергия, 
произведена от ФвЕЦ „Лозница“ с обща инсталирана мощност 97.70 киловатпика (kWp). 
Съгласно чл.2, ал.1 договорът влиза в сила от датата на въвеждане в експлоатация на 
централата и е със срок на действие 20 години. С чл.16, ал.3 е договорена преференциална 
цена от 567.41 лв./за МВтч без ДДС, определена с Решение на ДКЕВР № Ц-18/20.06.2011 г. 
За въвеждане в експлоатация на централата е издадено Разрешение за ползване № ДК-07-
Рз-30/22.12.2011 година.   

С нотариално заверена декларация от 31.07.2015 г., производителят е декларирал, че 
е кандидатствал за подпомагане със средства от национална или европейска схема за 
подпомагане, по мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности“ от ДФ 
„Земеделие - Разплащателна агенция“, със заявление идентификационен номер 
17/311/00311 от 26.08.2010 г. Финансирането е 80 на сто от одобрените и реално извършени 
от ползвателя разходи, свързани с осъществяването на проекта. Приложена е квитанция за 
прием на заявление за подпомагане, издадена от „Разплащателна агенция“, от която са 
видни номера и датата на заявлението. 

Предвид датата на заявлението за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ 
26.08.2010 г., същото е постъпило в ДФЗ преди влизане в сила на ЗЕВИ и на основание §11 
от ДР на ЗЕВИ, разпоредбите на чл.31, ал.7, т.2 и ал.8 са неприложими. 

При проверката се установи, че от производителя ЕТ „Арко - Иван Пенев“ през 
периода от 30.03.2012 г. до 30.09.2015 г. е закупена общо 445 724 КВт електрическа енергия 
за 241 646.69 лв., по периоди, както следва: 

 - от 30.03.2012 г. до 31.07.2015 г. електрическа енергия от 422 494 КВт, фактурирана 
от производителя и съответно изплатена от „Енерго – Про Продажби“ АД по договорена 
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цена 567.41 лв./за МВтч, като първите 9 766 КВт по цена от 75.54  лв./за МВтч (за 
проведени 72 часови проби, по чл.17, ал.1 от договора за изкупуване);  

- м.август 2015 г. електрическа енергия от 13 119 КВт, фактурирана и изплатена по 
цена 100.41 лв./за МВтч; 

 - м.септември 2015 г. електрическа енергия от 10 111 КВт, фактурирана по цена  
100.41 лв./за МВтч, с предстоящ падеж към 23.10.2015 година. 

Видно от гореизложеното, за м.август и м.септември 2015 г. цената от 100.41 лв./за 
МВтч е правилно определена, съгласно Решение на КЕВР № Ц-14 от 01.07.2014 г., с което 
са спазени изискванията на §18 от ПЗРЗИДЗЕ. 

2.1.33. На 14.05.2012 г. е сключен Договор № 197/2012 г. с „Еко Енерджи -  
Могилино“ ЕООД, област Русе, община Две Могили, с. Могилино, за изкупуване на 
електрическа енергия, произведена от ФвЕЦ „Могилино“ с обща инсталирана мощност 100 
киловатпика (kWp). Съгласно чл.2, ал.1 договорът влиза в сила от датата на въвеждане в 
експлоатация на централата и е със срок на действие 20 години. С чл.16, ал.3 е договорена 
преференциална цена от 567.41 лв./за МВтч без ДДС, определена с Решение на ДКЕВР № 
Ц-18/20.06.2011 г. За въвеждане в експлоатация на централата е издадено Разрешение за 
ползване № ДК-07-Р-13/10.04.2012 година. 

С нотариално заверена декларация от 31.07.2015 г., производителят е декларирал, че 
е кандидатствал за подпомагане със средства от национална или европейска схема за 
подпомагане, по мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности“ от ДФ 
„Земеделие - Разплащателна агенция“, със заявление идентификационен номер 
18/311/00347 от 31.08.2010 г. Финансирането е 74 на сто от одобрените и реално извършени 
от ползвателя разходи, свързани с осъществяването на проекта. Приложена е квитанция за 
прием на заявление за подпомагане, издадена от „Разплащателна агенция“, от която са 
видни номера и датата на заявлението. 

Предвид датата на заявлението за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ 
31.08.2010 г., същото е постъпило в ДФЗ преди влизане в сила на ЗЕВИ и на основание §11 
от ДР на ЗЕВИ, разпоредбите на чл.31, ал.7, т.2 и ал.8 са неприложими. 

При проверката се установи, че от производителя „Еко Енерджи - Могилино“ ЕООД 
през периода от 31.05.2012 г. до 31.08.2015 г. е закупена общо 481 767 КВт електрическа 
енергия за 261 748.23 лв., по периоди, както следва: 

 - от 31.05.2012 г. до 31.07.2015 г. електрическа енергия от 465 450 КВт, фактурирана 
от производителя и съответно изплатена от „Енерго – Про Продажби“ АД, от които 456 555 
КВт по договорена цена 567.41 лв./за МВтч и 8 895 КВт по цена 125.32 лв./за МВтч за 
произведена енергия през м.ноември и м.декември 2014 г. (във връзка с чл.31, ал.5 от 
ЗЕВИ); 

- м.август 2015 г. електрическа енергия от 16 317 КВт, фактурирана и изплатена по 
цена 100.41 лв./за МВтч. 

Видно от гореизложеното, за м.август 2015 г. цената от 100.41 лв./за МВтч е 
правилно определена, съгласно Решение на КЕВР № Ц-14 от 01.07.2014 г., с което са 
спазени изискванията на §18 от ПЗРЗИДЗЕ. 

2.1.34. На 09.05.2012 г. е сключен Договор № 204/2012 г. с „Фотоно“ ООД, област 
Добрич, община Генерал Тошево, с. Сноп, за изкупуване на електрическа енергия, 
произведена от ФвЕЦ „Фотоно“ с обща инсталирана мощност 104.22 киловатпика (kWp). 
Съгласно чл.2, ал.1 договорът влиза в сила от датата на въвеждане в експлоатация на 
централата и е със срок на действие 20 години. С чл.16, ал.3 е договорена преференциална 
цена от 567.41 лв./за МВтч без ДДС, определена с Решение на ДКЕВР № Ц-18/20.06.2011 г. 
За въвеждане в експлоатация на централата е издадено Разрешение за ползване № ДК-07-Д-
06/02.03.2012 година. 

С нотариално заверена декларация от 31.07.2015 г., производителят е декларирал, че 
е кандидатствал за подпомагане със средства от национална или европейска схема за 



Доклад за извършена проверка по чл.80а от ЗЕ 
 

Финансов инспектор: .................... 
/М. Енчева/ 

50

подпомагане, по мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности“ от ДФ 
„Земеделие - Разплащателна агенция“, със заявление идентификационен номер 
08/311/00129 от 15.06.2010 г. Финансирането е 65 на сто от одобрените и реално извършени 
от ползвателя разходи, свързани с осъществяването на проекта. Приложена е квитанция за 
прием на заявление за подпомагане, издадена от „Разплащателна агенция“, от която са 
видни номера и датата на заявлението. 

Предвид датата на заявлението за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ 
15.06.2010 г., същото е постъпило в ДФЗ преди влизане в сила на ЗЕВИ и на основание §11 
от ДР на ЗЕВИ, разпоредбите на чл.31, ал.7, т.2 и ал.8 са неприложими. 

При проверката се установи, че от производителя „Фотоно“ ООД през периода от 
29.06.2012 г. до 30.09.2015 г. е закупена общо 481 767 КВт електрическа енергия за 
267 527.37 лв., по периоди, както следва: 

 - от 29.06.2012 г. до 31.07.2015 г. електрическа енергия от 468 360 КВт, фактурирана 
от производителя и съответно изплатена от „Енерго – Про Продажби“ АД, от които 510 К 
Вт по цена от 75.54 лв./за МВтч (за проведени 72 часови проби, по чл.17, ал.1 от договора за 
изкупуване), 465 360 КВт по договорена цена 567.41 лв./за МВтч и  2 490 КВт по цена 
125.32 лв./за МВтч за произведена енергия през м. декември 2014 г. (във връзка с чл.31, ал.5 
от ЗЕВИ); 

- м.август 2015 г. електрическа енергия от 16 500 КВт, фактурирана и изплатена по 
цена 106.14 лв./за МВтч; 

- м.септември 2015 г. електрическа енергия от 12 960 КВт, фактурирана по цена  
106.14 лв./за МВтч, с предстоящ падеж към 27.10.2015 година. 

Видно от гореизложеното, за м.август и м.септември 2015 г. цената от 106.14 лв./за 
МВтч е правилно определена, съгласно Решение на КЕВР № Ц-14 от 01.07.2014 г., с което 
са спазени изискванията на §18 от ПЗРЗИДЗЕ. 

2.1.35. На 17.05.2012 г. е сключен Договор № 210/2012 г. с „Еко Енергетик 1“ ЕООД, 
гр. София, за изкупуване на електрическа енергия, произведена от ФвЕЦ „Снежина 1“, 
находяща се в с. Снежина, община Провадия, област Варна, с обща инсталирана мощност 
72.6 киловатпика (kWp). Съгласно чл.2, ал.1 договорът влиза в сила от датата на въвеждане 
в експлоатация на централата и е със срок на действие 20 години. С чл.16, ал.3 е договорена 
преференциална цена от 567.41 лв./за МВтч без ДДС, определена с Решение на ДКЕВР № 
Ц-18/20.06.2011 г. За въвеждане в експлоатация на централата е издадено Разрешение за 
ползване № ДК-07-В-46/16.03.2012 година. 

С искане за сключване на договор за изкупуване на енергия от 05.08.2009 г., 
производителят е декларирал, че е кандидатствал за подпомагане със средства от 
национална или европейска схема за подпомагане, по мярка 312 „Подкрепа за създаване и 
развитие на микропредприятия“ от ДФ „Земеделие - Разплащателна агенция“. Приложена е 
квитанция за прием на заявление за подпомагане, издадена от „Разплащателна агенция“, от 
която са видни идентификационен №03/312/00819 и дата 05.08.2009 г. Финансирането е 75 
на сто от одобрените и реално извършени от ползвателя разходи, свързани с 
осъществяването на проекта.  

Предвид датата на заявлението за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ 
05.08.2009г., същото е постъпило в ДФЗ преди влизане в сила на ЗЕВИ и на основание §11 
от ДР на ЗЕВИ, разпоредбите на чл.31, ал.7, т.2 и ал.8 са неприложими. 

При проверката се установи, че от производителя „Еко Енергетик 1“ ЕООД през 
периода от 29.06.2012 г. до 30.09.2015 г. е закупена общо 309 976 КВт електрическа енергия 
за 166 737.40 лв., по периоди, както следва: 

 - от 29.06.2012 г. до 31.07.2015 г. електрическа енергия от 291 217 КВт, фактурирана 
от производителя и съответно изплатена от „Енерго – Про Продажби“ АД, от които 784 КВт 
по цена от 75.54 лв./ за МВтч (за проведени 72 часови проби, по чл.17, ал.1 от договора за 
изкупуване) и 290 433 КВт по договорена цена 567.41 лв./за МВтч; 
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- м.август 2015 г. електрическа енергия от 10 360 КВт, фактурирана и изплатена по 
цена 100.41 лв./за МВтч ; 

- м.септември 2015 г. електрическа енергия от 8 399 КВт, фактурирана по цена  
100.41лв./за МВтч, с предстоящ падеж към 26.10.2015 година. 

Видно от гореизложеното, за м.август и м.септември 2015 г. цената от 100.41 лв./за 
МВтч е правилно определена, съгласно Решение на КЕВР № Ц-14 от 01.07.2014 г., с което 
са спазени изискванията на §18 от ПЗРЗИДЗЕ. 

2.1.36. На 03.08.2012 г. е сключен Договор № 262/2012 г. с ЕТ „Галина Мартинова“, 
област Шумен, община Смядово, с. Янково, за изкупуване на електрическа енергия, 
произведена от ФвЕЦ „Галина“, с обща инсталирана мощност 97.7 киловатпика (kWp). 
Съгласно чл.2, ал.1 договорът влиза в сила от датата на въвеждане в експлоатация на 
централата и е със срок на действие 20 години. С чл.16, ал.3 е договорена преференциална 
цена от 567.41 лв./за МВтч без ДДС, определена с Решение на ДКЕВР № Ц-18/20.06.2011 г. 
За въвеждане в експлоатация на централата е издадено Разрешение за ползване № ДК-07-
Ш-19/21.06.2012 година. 

С нотариално заверена декларация от 31.07.2015 г., производителят е декларирал, че 
е кандидатствал за подпомагане със средства от национална или европейска схема за 
подпомагане, по мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия“ от ДФ 
„Земеделие – Разплащателна агенция“, със заявление идентификационен номер 
27/312/01275 от 30.06.2010 г. Финансирането е 67 на сто от одобрените и реално извършени 
от ползвателя разходи, свързани с осъществяването на проекта. Приложена е квитанция за 
прием на заявление за подпомагане, издадена от „Разплащателна агенция“, от която са 
видни номера и датата на заявлението. 

Предвид датата на заявлението за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ 
30.06.2010 г., същото е постъпило в ДФЗ преди влизане в сила на ЗЕВИ и на основание §11 
от ДР на ЗЕВИ, разпоредбите на чл.31, ал.7, т.2 и ал.8 са неприложими. 

При проверката се установи, че от производителя ЕТ „Галина Мартинова“ през 
периода от 31.08.2012 г. до 30.09.2015 г. е закупена общо 394 200 КВт електрическа енергия 
за 211 400.74 лв., по периоди, както следва: 

 - от 31.08.2012 г. до 31.07.2015 г. електрическа енергия от 369 450 КВт, фактурирана 
от производителя и съответно изплатена от „Енерго – Про Продажби“ АД, от които 1 740 
КВт по цена 75.54 лв. за МВтч (за проведени 72 часови проби, по чл.17, ал.1 от договора за 
изкупуване) и 367 710 КВт по договорена цена 567.41 лв./за МВтч; 

- м.август 2015 г. електрическа енергия от 13 800 КВт, фактурирана и изплатена по 
цена 106.14 лв./за МВтч ; 

- м.септември 2015 г. електрическа енергия от 10 950 КВт, фактурирана по цена  
106.14 лв./за МВтч, с предстоящ падеж към 26.10.2015 година. 

Видно от гореизложеното, за м.август и м.септември 2015 г. цената от 106.14 лв./за 
МВтч е правилно определена, съгласно Решение на КЕВР № Ц-14 от 01.07.2014 г., с което 
са спазени изискванията на §18 от ПЗРЗИДЗЕ. 

2.1.37. На 19.06.2012 г. е сключен Договор № 218/2012 г. с ЕТ „Детелина - Митко 
Димитров“, област Силистра, община Дулово, с. Паисиево, за изкупуване на електрическа 
енергия, произведена от ФвЕЦ „Паисиево“, с обща инсталирана мощност 97.7 киловатпика 
(kWp). Съгласно чл.2, ал.1 договорът влиза в сила от датата на въвеждане в експлоатация на 
централата и е със срок на действие 20 години. С чл.16, ал.3 е договорена преференциална 
цена от 567.41 лв./за МВтч без ДДС, определена с Решение на ДКЕВР № Ц-18/20.06.2011 г. 
За въвеждане в експлоатация на централата е издадено Разрешение за ползване № ДК-07-
СС/11.05.2012 година. 

С искане за сключване на договор за изкупуване на енергия от 26.08.2010 г., 
производителят е декларирал, че е кандидатствал за подпомагане със средства от 
национална или европейска схема за подпомагане, по мярка 311 „Разнообразяване към 
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неземеделски дейности“ от ДФ „Земеделие – Разплащателна агенция“. Приложена е 
квитанция за прием на заявление за подпомагане, издадена от „Разплащателна агенция“, от 
която са видни идентификационен №19/311/00313 и дата 26.08.2010 г. Финансирането е 80 
на сто от одобрените и реално извършени от ползвателя разходи, свързани с 
осъществяването на проекта. 

Предвид датата на заявлението за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ 
26.08.2010 г., същото е постъпило в ДФЗ преди влизане в сила на ЗЕВИ и на основание §11 
от ДР на ЗЕВИ, разпоредбите на чл.31, ал.7, т.2 и ал.8 са неприложими. 

При проверката се установи, че от производителя ЕТ „Детелина - Митко Димитров“ 
през периода от 29.06.2012 г. до 30.09.2015 г. е закупена общо 309 976 КВт електрическа 
енергия за 166 737.40 лв., по периоди, както следва: 

 - от 29.06.2012 г. до 31.07.2015 г. електрическа енергия от 381 311 КВт, фактурирана 
от производителя и съответно изплатена от „Енерго - Про Продажби“ АД, от които 1 782 
КВт по цена от 75.54 лв./за МВтч (за проведени 72 часови проби, по чл.17, ал.1 от договора 
за изкупуване) и 379 529 КВт по договорена цена 567.41 лв./за МВтч; 

- м.август 2015 г. електрическа енергия от 14 683 КВт, фактурирана и изплатена по 
цена 100.41 лв./за МВтч; 

- м.септември 2015 г. електрическа енергия от 11 749 КВт, фактурирана по цена  
100.41 лв./за МВтч, с предстоящ падеж към 26.10.2015 година. 

Видно от гореизложеното, за м.август и м.септември 2015 г. цената от 100.41 лв./за 
МВтч е правилно определена, съгласно Решение на КЕВР № Ц-14 от 01.07.2014 г., с което 
са спазени изискванията на §18 от ПЗРЗИДЗЕ. 

2.1.38. На 05.09.2012 г. е сключен Договор № 278/2012 г. със „Солар Рояк“ ЕООД, 
област Варна, община Дългопол, с. Партизани, за изкупуване на електрическа енергия, 
произведена от ФвЕЦ „Снежина 2“, с обща инсталирана мощност 74.10 киловатпика (kWp). 
Съгласно чл.2, ал.1 договорът влиза в сила от датата на въвеждане в експлоатация на 
централата и е със срок на действие 20 години. С чл.16, ал.3 е договорена преференциална 
цена от 567.41 лв./за МВтч без ДДС, определена с Решение на ДКЕВР № Ц-18/20.06.2011 г. 
За въвеждане в експлоатация на централата е издадено Разрешение за ползване № ДК-07-
СИР-93/12.06.2012 година. 

С нотариално заверена декларация от 22.08.2012 г., производителят е декларирал, че 
е кандидатствал за подпомагане със средства от национална или европейска схема за 
подпомагане, по мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия“ от ДФ 
„Земеделие – Разплащателна агенция“, заявлението за което е подадено на 07.09.2009 г. 
Приложена е квитанция за прием на заявление за подпомагане, издадена от „Разплащателна 
агенция“, от която са видни  идентификационен номер 03/312/00959 и дата 07.09.2009 г. 
Финансирането е 80 на сто от одобрените и реално извършени от ползвателя разходи, 
свързани с осъществяването на проекта. 

Предвид датата на заявлението за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ 
07.09.2009 г., същото е постъпило в ДФЗ преди влизане в сила на ЗЕВИ и на основание §11 
от ДР на ЗЕВИ, разпоредбите на чл.31, ал.7, т.2 и ал.8 са неприложими. 

При проверката се установи, че от производителя „Солар Рояк“ ЕООД през периода 
от 31.10.2012 г. до 31.07.2015 г. е закупена общо 257 547 КВт електрическа енергия за 
146 134.77 лв., фактурирана от производителя и съответно изплатена от „Енерго – Про 
Продажби“ АД по договорена цена 567.41 лв./за МВтч. 

Издадената фактура за произведена енергия през м. август 2015 г., е върната на 
производителя с писмо от 04.09.2015 г. Съгласно писмото на „Енерго - Про Продажби“ АД, 
считано от 01.08.2015 г. производителят следва да фактурира по цената, определена с 
Решение на КЕВР № Ц-14 от 01.07.2014г. - 100.41 лв./за МВтч. 

2.1.39. На 14.08.2012 г. е сключен Договор № 274/2012 г. с „Карина - БМВ“ ООД, 
област Разград, община Цар Калоян, гр. Цар Калоян, за изкупуване на електрическа 
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енергия, произведена от ФвЕЦ „Цар Калоян“, с обща инсталирана мощност 75 киловатпика 
(kWp). Съгласно чл.2, ал.1 договорът влиза в сила от датата на въвеждане в експлоатация на 
централата и е със срок на действие 20 години. С чл.16, ал.3 е договорена преференциална 
цена от 567.41 лв./за МВтч без ДДС, определена с Решение на ДКЕВР № Ц-18/20.06.2011 г. 
За въвеждане в експлоатация на централата е издадено Разрешение за ползване № ДК-07-
Рз-14/29.06.2012 година. 

С нотариално заверена декларация от 13.08.2012 г., производителят е декларирал, че 
е кандидатствал за подпомагане със средства от национална или европейска схема за 
подпомагане, по мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия“ от ДФ 
„Земеделие - Разплащателна агенция“, със заявление идентификационен номер 
17/312/01795 от 13.08.2010 г. Финансирането е 80 на сто от одобрените и реално извършени 
от ползвателя разходи, свързани с осъществяването на проекта. Приложена е квитанция за 
прием на заявление за подпомагане, издадена от „Разплащателна агенция“, от която са 
видни номера и датата на заявлението. 

Предвид датата на заявлението за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ 
13.08.2010 г., същото е постъпило в ДФЗ преди влизане в сила на ЗЕВИ и на основание §11 
от ДР на ЗЕВИ, разпоредбите на чл.31, ал.7, т.2 и ал.8 са неприложими. 

При проверката се установи, че от производителя „Карина - БМВ“ ООД през периода 
от 31.08.2012 г. до 30.09.2015 г. е закупена общо 291 831 КВт електрическа енергия за 
157 744.40 лв., по периоди, както следва: 

 - от 31.08.2012 г. до 31.07.2015 г. електрическа енергия от 276 387 КВт, фактурирана 
от производителя и съответно изплатена от „Енерго – Про Продажби“ АД, от които 1 283 
КВт по цена от 75.54 лв./за МВтч (за проведени 72 часови проби, по чл.17, ал.1 от договора 
за изкупуване) и 275 104 КВт по договорена цена 567.41 лв./за МВтч; 

- м.август 2015 г. електрическа енергия от 11 574 КВт, фактурирана и изплатена по 
цена 100.41 лв./за МВтч; 

- м.септември 2015 г. електрическа енергия от 3 870 КВт, фактурирана по цена  
100.41лв./за МВтч, с предстоящ падеж към 26.10.2015 година. 

На 01.08.2015 г., на основание §18 от ПЗРЗИДЗЕ, е подписан анекс, съгласно който, 
считано от 01.08.2015 г., цената по която производителят ще продава енергията е 
определена с Решение на КЕВР № Ц-14 от 01.07.2014 г.  и е в размер 100.41 лв./за МВтч. 

2.1.40. На 13.08.2012 г. е сключен Договор № 273/2012 г. със „Сол Джи“ ЕООД 
област Варна, община Суворово, с. Просечен, за изкупуване на електрическа енергия, 
произведена от ФвЕЦ „Просечен“, с обща инсталирана мощност 75.60 киловатпика (kWp). 
Съгласно чл.2, ал.1 договорът влиза в сила от датата на въвеждане в експлоатация на 
централата и е със срок на действие 20 години. С чл.16, ал.3 е договорена преференциална 
цена от 567.41 лв./за МВтч без ДДС, определена с Решение на ДКЕВР № Ц-18/20.06.2011 г. 
За въвеждане в експлоатация на централата е издадено Разрешение за ползване № ДК-07-
Сир-83/30.05.2012 година. 

С нотариално заверена декларация от 10.08.2012 г., производителят е декларирал, че 
е кандидатствал за подпомагане със средства от национална или европейска схема за 
подпомагане, по мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия“ от ДФ 
„Земеделие - Разплащателна агенция“, със заявление идентификационен номер 
03/312/00425 от 27.04.2009г. Финансирането е 66 на сто от одобрените и реално извършени 
от ползвателя разходи, свързани с осъществяването на проекта. Приложена е квитанция за 
прием на заявление за подпомагане, издадена от „Разплащателна агенция“, от която са 
видни номера и датата на заявлението.  

Предвид датата на заявлението за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ 
27.04.2009 г., същото е постъпило в ДФЗ преди влизане в сила на ЗЕВИ и на основание §11 
от ДР на ЗЕВИ, разпоредбите на чл.31, ал.7, т.2 и ал.8 са неприложими. 
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При проверката се установи, че от производителя „Сол Джи“ ЕООД през периода от 
29.09.2012 г. до 30.09.2015 г. е закупена общо 288 750 КВт електрическа енергия за 154 620 
лв., по периоди, както следва: 

 - от 29.09.2012 г. до 31.07.2015 г. електрическа енергия от 269 404 КВт, фактурирана 
от производителя и съответно изплатена от „Енерго – Про Продажби“ АД, от които 600 КВт 
по цена от 75.53 лв./за МВтч (за проведени 72 часови проби, по чл.17, ал.1 от договора за 
изкупуване) и 268 804  КВт по договорена цена 567.41 лв./за МВтч; 

- м.август 2015 г. електрическа енергия от 11 180 КВт, фактурирана и изплатена по 
цена 106.14 лв./за МВтч; 

- м.септември 2015 г. електрическа енергия от 8 166 КВт, фактурирана по цена  
106.14 лв. /за МВтч, с предстоящ падеж към 23.10.2015 година. 

Видно от гореизложеното, за м.август и м.септември 2015 г. цената от 106.14 лв./за 
МВтч е правилно определена, съгласно Решение на КЕВР № Ц-14 от 01.07.2014 г., с което 
са спазени изискванията на §18 от ПЗРЗИДЗЕ. 

2.1.41. На 13.08.2012 г. е сключен Договор № 271/2012 г. с „Лумар България“ ЕООД 
област Русе, община Две могили, с. Могилино, за изкупуване на електрическа енергия, 
произведена от ФвЕЦ „Могилино-5“, с обща инсталирана мощност 102.93 киловатпика 
(kWp). Съгласно чл.2, ал.1 договорът влиза в сила от датата на въвеждане в експлоатация на 
централата и е със срок на действие 20 години. С чл.16, ал.3 е договорена преференциална 
цена от 567.41 лв./за МВтч без ДДС, определена с Решение на ДКЕВР № Ц-18/20.06.2011 г. 
За въвеждане в експлоатация на централата е издадено Разрешение за ползване № ДК-07-Р-
35/29.06.2012 година. 

С нотариално заверена декларация от 08.08.2012 г., производителят е декларирал, че 
е кандидатствал за подпомагане със средства от национална или европейска схема за 
подпомагане, по мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия“ от ДФ 
„Земеделие - Разплащателна агенция“, със заявление идентификационен номер 
18/312/01907 от 16.08.2010 г. Финансирането е 73 на сто от одобрените и реално извършени 
от ползвателя разходи, свързани с осъществяването на проекта. Приложена е квитанция за 
прием на заявление за подпомагане, издадена от „Разплащателна агенция“, от която са 
видни номера и датата на заявлението.  

Предвид датата на заявлението за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ 
16.08.2010 г., същото е постъпило в ДФЗ преди влизане в сила на ЗЕВИ и на основание §11 
от ДР на ЗЕВИ, разпоредбите на чл.31, ал.7, т.2 и ал.8 са неприложими. 

При проверката се установи, че от производителя „Лумар България“ ЕООД през 
периода от 30.09.2012 г. до 01.09.2015 г. е закупена общо 414 879 КВт електрическа енергия 
за 227 103.52 лв., по периоди, както следва: 

 - от 30.09.2012 г. до 31.07.2015 г. електрическа енергия от 398 743 КВт, фактурирана 
от производителя и съответно изплатена от „Енерго – Про Продажби“ АД по договорена 
цена 567.41 лв./за МВтч, в т.ч. 1 736 КВт по цена 125.32 лв./за МВтч за произведена енергия 
през м. декември 2014 г. (във връзка с чл.31, ал.5 от ЗЕВИ); 

- м.август 2015 г. електрическа енергия от 16 136 КВт, фактурирана и изплатена по 
цена 100.41 лв./за МВтч, с предстоящ падеж към 05.10.2015 година. 

Видно от гореизложеното, за м.август 2015 г. цената от 100.41 лв./за МВтч е 
правилно определена, съгласно Решение на КЕВР № Ц-14 от 01.07.2014 г., с което са 
спазени изискванията на §18 от ПЗРЗИДЗЕ. 

2.1.42. На 21.05.2013 г. е сключен Договор № 331/2013 г. с „Келерджиев“ ЕООД 
област Русе, община Бяла, гр. Бяла, за изкупуване на електрическа енергия, произведена от 
ФвЕЦ „Стърмен“, с обща инсталирана мощност 64.8 киловатпика (kWp). Съгласно чл.2, 
ал.1 договорът влиза в сила от датата на въвеждане в експлоатация на централата и е със 
срок на действие 20 години. С чл.16, ал.3 е договорена преференциална цена от 188.10 лв./за 
МВтч без ДДС, определена с Решение на ДКЕВР № Ц-28/29.08.2012 г. За въвеждане в 
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експлоатация на централата е издадено Разрешение за ползване № СТ-05-287/15.02.2013 
година. 

С нотариално заверена декларация от 06.03.2013 г., производителят е декларирал, че 
е кандидатствал за подпомагане със средства от национална или европейска схема за 
подпомагане, по мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия“ от ДФ 
„Земеделие - Разплащателна агенция“, със заявление идентификационен номер 
18/312/01801 от 13.08.2010 г. Финансирането е 80 на сто от одобрените и реално извършени 
от ползвателя разходи, свързани с осъществяването на проекта. Приложена е квитанция за 
прием на заявление за подпомагане, издадена от „Разплащателна агенция“, от която са 
видни номера и датата на заявлението.  

Предвид датата на заявлението за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ 
13.08.2010 г., същото е постъпило в ДФЗ преди влизане в сила на ЗЕВИ и на основание §11 
от ДР на ЗЕВИ, разпоредбите на чл.31, ал.7, т.2 и ал.8 са неприложими. 

При проверката се установи, че от производителя „Келерджиев“ ЕООД през периода 
от 30.06.2013 г. до 30.09.2015 г. е закупена общо 163 997 КВт електрическа енергия за 29 
385.38 лв., по периоди, както следва: 

 - от 30.06.2013 г. до 31.07.2015 г. електрическа енергия от 147 424 КВт, фактурирана 
от производителя и съответно изплатена от „Енерго – Про Продажби“ АД, от които 94 КВт 
по цена от 90.42 лв./за МВтч (за проведени 72 часови проби, по чл.17, ал.1 от договора за 
изкупуване) и 147 330  КВт по договорена цена 188.10 лв./за МВтч; 

- м.август 2015 г. електрическа енергия от 9 914 КВт, фактурирана и изплатена по 
цена 100.41 лв./за МВтч; 

- м.септември 2015 г. електрическа енергия от 6 659 КВт, фактурирана и изплатена 
по цена 100.41 лв./за МВтч с предстоящ падеж към 26.10.2015 година. 

Видно от гореизложеното, за м.август и м.септември 2015 г. цената от 100.41 лв./за 
МВтч е правилно определена, съгласно Решение на КЕВР № Ц-14 от 01.07.2014 г., с което 
са спазени изискванията на §18 от ПЗРЗИДЗЕ. 

2.1.43. На 31.08.2012 г. е сключен Договор № 277/2012 г. с „Промелс“ ООД област 
Варна, община Вълчи дол, гр. Вълчи дол, за изкупуване на електрическа енергия, 
произведена от ФвЕЦ „Брестак“, с обща инсталирана мощност 84 киловатпика (kWp). 
Съгласно чл.2, ал.1 договорът влиза в сила от датата на въвеждане в експлоатация на 
централата и е със срок на действие 20 години. С чл.16, ал.3 е договорена преференциална 
цена от 567.41 лв./за МВтч без ДДС, определена с Решение на ДКЕВР № Ц-18/20.06.2011 г. 
За въвеждане в експлоатация на централата е издадено Разрешение за ползване № ДК-07-
СИР-99/19.06.2012 година. 

С нотариално заверена декларация от 28.02.2012 г., производителят е декларирал, че 
е кандидатствал за подпомагане със средства от национална или европейска схема за 
подпомагане, по мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия“ от ДФ 
„Земеделие - Разплащателна агенция“, със заявление идентификационен номер 
03/312/01134 от 15.09.2009 г. Финансирането е 65 на сто от одобрените и реално извършени 
от ползвателя разходи, свързани с осъществяването на проекта. Приложена е квитанция за 
прием на заявление за подпомагане, издадена от „Разплащателна агенция“, от която са 
видни номера и датата на заявлението.  

Предвид датата на заявлението за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ 
15.09.2009 г., същото е постъпило в ДФЗ преди влизане в сила на ЗЕВИ и на основание §11 
от ДР на ЗЕВИ, разпоредбите на чл.31, ал.7, т.2 и ал.8 са неприложими. 

При проверката се установи, че от производителя „Промелс“ ООД през периода от 
31.10.2012 г. до 30.09.2015 г. е закупена общо 324 599 КВт електрическа енергия за 173 433 
лв., по периоди, както следва: 

 - от 31.10.2012 г. до 31.07.2015 г. електрическа енергия от 302 484 КВт, фактурирана 
от производителя и съответно изплатена от „Енерго – Про Продажби“ АД, от които 1.11 



Доклад за извършена проверка по чл.80а от ЗЕ 
 

Финансов инспектор: .................... 
/М. Енчева/ 

56

КВт по цена от 75.54 лв./за МВтч (за проведени 72 часови проби, по чл.17, ал.1 от договора 
за изкупуване) и 301 373  КВт по договорена цена 567.41 лв./за МВтч; 

- м.август 2015 г. електрическа енергия от 12 168 КВт, фактурирана и изплатена по 
цена 106.14 лв./за МВтч; 

- м.септември 2015 г. електрическа енергия от 9 947 КВт, фактурирана и изплатена 
по цена 106.14 лв./за МВтч, с предстоящ падеж към 26.10.2015 година. 

Видно от гореизложеното, за м.август и м.септември 2015 г. цената от 106.14 лв./за 
МВтч е правилно определена, съгласно Решение на КЕВР № Ц-14 от 01.07.2014 г., с което 
са спазени изискванията на §18 от ПЗРЗИДЗЕ. 

2.1.44. На 05.02.2014 г. е сключен Договор № 360/2014 г. с ЕТ „Агрогло - Юксел 
Ахмедов“, област Русе, община Ветово, гр. Глоджево, за изкупуване на електрическа 
енергия, произведена от ФвЕЦ „Глоджево“, с обща инсталирана мощност 79.8 киловатпика 
(kWp). Съгласно чл.2, ал.1 договорът влиза в сила от датата на въвеждане в експлоатация на 
централата и е със срок на действие 20 години. С чл.16, ал.3 е договорена преференциална 
цена от 191.13 лв./за МВтч без ДДС, определена с Решение на ДКЕВР № Ц-19/28.06.2013 г. 
За въвеждане в експлоатация на централата е издадено Разрешение за ползване № СТ-05-
1124/04.07.2013 година. 

С нотариално заверена декларация от 12.07.2012 г., производителят е декларирал, че 
изграждането на обекта се подпомага по мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на 
микропредприятия“ от ДФ „Земеделие - Разплащателна агенция“, заявлението за което е 
подадено на 19.08.2010 г. От приложената квитанция с идентификационен номер 
18/311/00295 от 19.08.2010 г. за прием на заявление за подпомагане, издадена от 
„Разплащателна агенция“, е видно, че производителят се подпомага по мярка 311 
„Разнообразяване към неземеделските дейности“. Финансирането е 80 на сто от одобрените 
и реално извършени от ползвателя разходи, свързани с осъществяването на проекта. 

Предвид датата на заявлението за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ 
19.08.2010 г., същото е постъпило в ДФЗ преди влизане в сила на ЗЕВИ и на основание §11 
от ДР на ЗЕВИ, разпоредбите на чл.31, ал.7, т.2 и ал.8 са неприложими. 

При проверката се установи, че от производителя ЕТ „Агрогло-Юксел Ахмедов“ 
през периода от 31.08.2014 г. до 30.09.2015 г. е закупена общо 103 947 КВт електрическа 
енергия за 18 078.55 лв., по периоди, както следва: 

 - от 31.08.2014 г. до 31.07.2015 г. електрическа енергия от 85 083 КВт, фактурирана от 
производителя и съответно изплатена от „Енерго – Про Продажби“ АД, от които 842 КВт 
по цена от 95.85 лв./за МВтч (за проведени 72 часови проби, по чл.17, ал.1 от договора за 
изкупуване) и 84 241  КВт по договорена цена 191.13 лв./за МВтч; 

- м.август 2015 г. електрическа енергия от 10 824 КВт, фактурирана и изплатена по 
цена 100.41 лв./за МВтч; 

- м.септември 2015 г. електрическа енергия от 8 067 КВт, фактурирана и изплатена 
по цена 100.41 лв./за МВтч, с предстоящ падеж към 23.10.2015 година. 

Видно от гореизложеното, за м.август и м.септември 2015 г. цената от 100.41 лв./за 
МВтч е правилно определена, съгласно Решение на КЕВР № Ц-14 от 01.07.2014 г., с което 
са спазени изискванията на §18 от ПЗРЗИДЗЕ. 

2.1.45. На 28.11.2013 г. е сключен Договор № 377/2013 г. с „Еко Сат Систем“ ООД, 
област Велико Търново, община Лясковец, гр. Лясковец за изкупуване на електрическа 
енергия, произведена от ФвЕЦ „Генерал Тошево“ с обща инсталирана мощност 60 
киловатпика (kWp). Съгласно чл.2, ал.1 договорът влиза в сила от датата на въвеждане в 
експлоатация на централата и е със срок на действие е 20 години. За въвеждане в 
експлоатация на централата е издадено Разрешение за ползване № СТ-05-13/03.01.2013 г. С 
чл.16, ал.3 е договорена преференциална цена от 188.10 лв./за МВтч без ДДС, определена с 
Решение на ДКЕВР № Ц-28/29.08.2012 година.  
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С нотариално заверена декларация от 28.11.2013 г., производителят е декларирал, че 
е кандидатствал за подпомагане със средства от национална или европейска схема за 
подпомагане, по мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия“ от ДФ 
„Земеделие - Разплащателна агенция“, със заявление от 14.09.2009 г. Приложена е 
квитанция за прием на заявление за подпомагане, издадена от „Разплащателна агенция“, от 
която са видни идентификационен номер 08/312/01044 и дата 14.09.2009 г. Финансирането е 
80 на сто от одобрените и реално извършени от ползвателя разходи, свързани с 
осъществяването на проекта. 

Предвид датата на заявлението за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ 
14.09.2009 г., същото е постъпило в ДФЗ преди влизане в сила на ЗЕВИ и на основание §11 
от ДР на ЗЕВИ, разпоредбите на чл.31, ал.7, т.2 и ал.8 са неприложими. 

При проверката се установи, че от производителя „Еко Сат Систем“ ООД през 
периода от 28.02.2014 г. до 30.09.2015 г. е закупена общо 120 725 КВт електрическа енергия 
за 21 270.01 лв., по периоди, както следва: 

 - от 28.02.2014 г. до 31.07.2015 г. електрическа енергия от 106 070 КВт, фактурирана 
от производителя и съответно изплатена от „Енерго – Про Продажби“ АД, от които 1 398 
КВт по цена от 78.47 лв./за МВтч (за проведени 72 часови проби, по чл.17, ал.1 от договора 
за изкупуване) и 104 672  КВт по договорена цена 188.10 лв./за МВтч; 

- м.август 2015 г. електрическа енергия от 8 113 КВт, фактурирана и изплатена по 
цена 100.41 лв./за МВтч, с предстоящ падеж към 01.10.2015 година; 

- м.септември 2015 г. електрическа енергия от 6 542 КВт, фактурирана и изплатена 
по цена 100.41 лв./за МВтч, с предстоящ падеж към 23.10.2015 година. 

Видно от гореизложеното, за м.август и м.септември 2015 г. цената от 100.41 лв./за 
МВтч е правилно определена, съгласно Решение на КЕВР № Ц-14 от 01.07.2014 г., с което 
са спазени изискванията на §18 от ПЗРЗИДЗЕ. 

2.1.46. На 20.11.2013 г. е сключен Договор № 371/2013 г. с „Аурора - ЗК“ ЕООД, 
област Габрово, гр. Дряново за изкупуване на електрическа енергия, произведена от ФвЕЦ 
„Денчевци 2“ с обща инсталирана мощност 80.5 киловатпика (kWp). Съгласно чл.2, ал.1 
договорът влиза в сила от датата на въвеждане в експлоатация на централата и е със срок на 
действие е 20 години. За въвеждане в експлоатация на централата е издадено Разрешение за 
ползване № СТ-05-1610/13.09.2013 г. С чл.16, ал.3 е договорена преференциална цена от 
191.13 лв./за МВтч без ДДС, определена с Решение на ДКЕВР № Ц-19/28.06.2013 година.  

С нотариално заверена декларация от 28.10.2013 г., производителят е декларирал, че 
е подал заявление за подпомагане по мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на 
микропредприятия“ пред ДФ „Земеделие – Разплащателна агенция“, със заявление 
идентификационен номер 07/312/01357 от 12.07.2010 г. Финансирането е 80 на сто от 
одобрените и реално извършени от ползвателя разходи, свързани с осъществяването на 
проекта. Приложена е квитанция за прием на заявление за подпомагане, издадена от 
„Разплащателна агенция“, от която са видни номера и датата на заявлението.  

Предвид датата на заявлението за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ 
12.07.2010 г., същото е постъпило в ДФЗ преди влизане в сила на ЗЕВИ и на основание §11 
от ДР на ЗЕВИ, разпоредбите на чл.31, ал.7, т.2 и ал.8 са неприложими. 

При проверката се установи, че от производителя „Аурора - ЗК“ ЕООД през периода 
от 31.12.2013 г. до 30.09.2015 г. е закупена общо 208 972 КВт електрическа енергия за 
37 913.68 лв., по периоди, както следва: 

 - от 31.12.2013 г. до 31.07.2015 г. електрическа енергия от 186 772 КВт, фактурирана 
от производителя и съответно изплатена от „Енерго – Про Продажби“ АД, от които 138 КВт 
по цена от 95.85 лв./за МВтч (за проведени 72 часови проби, по чл.17, ал.1 от договора за 
изкупуване) и 186 634  КВт по договорена цена 191.13 лв./за МВтч; 

- м.август 2015 г. електрическа енергия от 12 840 КВт, фактурирана и изплатена по 
цена 100.41 лв./за МВтч; 
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- м.септември 2015 г. електрическа енергия от 9 360 КВт, фактурирана и изплатена 
по цена 100.41 лв./за МВтч, с предстоящ падеж към 26.10.2015 година. 

Видно от гореизложеното, за м.август и м.септември 2015 г. цената от 100.41 лв./за 
МВтч е правилно определена, съгласно Решение на КЕВР № Ц-14 от 01.07.2014 г., с което 
са спазени изискванията на §18 от ПЗРЗИДЗЕ. 

2.1.47. На 07.11.2013 г. е сключен Договор № 370/2013 г. с „Енергия 777“ ЕООД, 
област Добрич, община Добричка, с. Гешаново за изкупуване на електрическа енергия, 
произведена от ФвЕЦ „Гешаново“ с обща инсталирана мощност 56.16 киловатпика (kWp). 
Съгласно чл.2, ал.1 договорът влиза в сила от датата на въвеждане в експлоатация на 
централата и е със срок на действие е 20 години. За въвеждане в експлоатация на 
централата е издадено Разрешение за ползване № СТ-05-1349/08.08.2013 г. С чл.16, ал.3 е 
договорена преференциална цена от 191.13 лв./за МВтч без ДДС, определена с Решение на 
ДКЕВР № Ц-19/28.06.2013 година.  

С нотариално заверена декларация от 21.10.2013 г., производителят е декларирал, че 
е подал заявление за подпомагане по мярка по мярка 311 „Разнообразяване към 
неземеделски дейности“ от ДФ „Земеделие – Разплащателна агенция“. Приложена е 
квитанция за прием на заявление за подпомагане, издадена от „Разплащателна агенция“, от 
която са видни номера на заявлението 08/311/00303 и дата 23.08.2010 г. Финансирането е 80 
на сто от одобрените и реално извършени от ползвателя разходи, свързани с 
осъществяването на проекта. 

Предвид датата на заявлението за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ 
23.08.2010 г., същото е постъпило в ДФЗ преди влизане в сила на ЗЕВИ и на основание §11 
от ДР на ЗЕВИ, разпоредбите на чл.31, ал.7, т.2 и ал.8 са неприложими. 

При проверката се установи, че от производителя „Енергия 777“ ЕООД през периода 
от 29.11.2013 г. до 30.09.2015 г. е закупена общо 204 966 КВт електрическа енергия за 
35 508.20 лв., по периоди, както следва: 

 - от 29.11.2013 г. до 31.07.2015 г. електрическа енергия от 186 096 КВт, фактурирана 
от производителя и съответно изплатена от „Енерго – Про Продажби“ АД, от които 158 574 
КВт по договорена цена 191.13 лв./за МВтч, 12 822 КВт /за произведена енергия м. август и 
септември 2014 г./ по цена 114.10 лв./за МВтч (във връзка с чл.31, ал.5 от ЗЕВИ) и 14 700 
КВт /месец октомври, ноември и декември 2014 г./ по цена 125.32 лв./за МВтч (във връзка с 
чл.31, ал.5 от ЗЕВИ); 

- м.август 2015 г. електрическа енергия от 12 390 КВт, фактурирана и изплатена по 
цена 100.41 лв./за МВтч; 

- м.септември 2015 г. електрическа енергия от 6 480 КВт, фактурирана и изплатена 
по цена 100.41 лв./за МВтч, с предстоящ падеж към 27.10.2015 година. 

Видно от гореизложеното, за м.август и м.септември 2015 г. цената от 100.41 лв./за 
МВтч е правилно определена, съгласно Решение на КЕВР № Ц-14 от 01.07.2014 г., с което 
са спазени изискванията на §18 от ПЗРЗИДЗЕ. 

2.1.48. На 30.08.2011 г. е сключен Договор № 184 с „Би енд ай - 08“ ЕООД, област 
Търговище, община Омуртаг, с. Церовище за изкупуване на електрическа енергия, 
произведена от ФвЕЦ „Церовище“ с обща инсталирана мощност 75 киловатпика (kWp). 
Съгласно чл.2, ал.1 договорът влиза в сила от датата на въвеждане в експлоатация на 
централата и съоръженията за присъединяване, и е със срок на действие е 20 години. С 
чл.16, ал.3 е договорена преференциална цена от 699.11 лв./за МВтч без ДДС, определена с 
Решение на ДКЕВР № Ц-10/30.03.2011 г. За фотоволтаичната централа е сключен Договор 
за присъединяване на обект на независим производител на електрическа енергия № 
3594/05.10.2009-3113-Ф-15.10.2009-Ф-4017-22.02.2010 от 10.02.2010 г. и изготвени: 
Констативен акт, Образец 15 от 06.06.2011 г. за строеж: „Фотоволтаични 
системи/електроцентрала с мощност 75 kW“ и Констативен акт, Образец 15 от 09.07.2011 г. 
за строеж: „Външно ел.захранване – кабелна линия 0.4 kV за фотоволтаична централа“. За 



Доклад за извършена проверка по чл.80а от ЗЕ 
 

Финансов инспектор: .................... 
/М. Енчева/ 

59

въвеждане в експлоатация на централата са издадени: Разрешение за ползване № ДК-07-Т-
7/09.08.2011 г. за „Външно ел.захранване – кабелна линия 0.4 kV за фотоволтаична 
централа“ и Разрешение за ползване № ДК-07-Т-6/09.08.2011 г. за фотоволтаичната 
централа. Определяне на преференциалната цена по Решение на ДКЕВР № Ц-
010/30.03.2011 г. е във връзка с §7, ал.2 от ПЗР на ЗЕВИ. 

С искане за сключване на договор за изкупуване на енергия от 09.08.2011 г., 
производителят е декларирал, че е кандидатствал за подпомагане със средства от 
национална или европейска схема за подпомагане, по мярка 312 „Подкрепа за създаване и 
развитие на микропредприятия“ от ДФ „Земеделие - Разплащателна агенция“, със заявление 
от 15.09.2009 г. Приложено е заявление за подпомагане, издадено от „Разплащателна 
агенция“. Финансирането е 72 на сто от одобрените и реално извършени от ползвателя 
разходи, свързани с осъществяването на проекта. 

Предвид датата на заявлението за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ 
15.09.2009 г., същото е постъпило в ДФЗ преди влизане в сила на ЗЕВИ и на основание §11 
от ДР на ЗЕВИ, разпоредбите на чл.31, ал.7, т.2 и ал.8 са неприложими. 

При проверката се установи, че от производителя „Би енд ай - 08“ ЕООД през 
периода от 31.10.2011 г. до 30.09.2015 г. е закупена общо 392 761 КВт електрическа енергия 
за 262 253.75 лв., по периоди, както следва: 

 - от 31.10.2011 г. до 30.07.2015 г. електрическа енергия от 373 762 КВт, фактурирана 
от производителя и съответно изплатена от „Енерго – Про Продажби“ АД по договорена 
цена 699.11 лв./за МВтч без ДДС, като от тях 1 531 КВт по цена от 75.54 лв. (за проведени 
72 часови проби по чл.1, ал.4 от договора за изкупуване); 

- м.август 2015 г. електрическа енергия от 10 616 КВт, фактурирана и изплатена по 
цена 100.41 лв./за МВтч; 

 - м.септември 2015 г. електрическа енергия от 8 383 КВт, фактурирана по цена  
100.41 лв./за МВтч, с предстоящ падеж към 26.10.2015 година. 

Видно от гореизложеното, за м.август и м.септември 2015 г. цената от 100.41 лв./за 
МВтч е правилно определена, съгласно Решение на КЕВР № Ц-14 от 01.07.2014 г., с което 
са спазени изискванията на §18 от ПЗРЗИДЗЕ. 

2.1.49. На 09.08.2011 г. е сключен Договор № 181/2011 г. с „Антимон 2“ ЕООД, 
област Добрич, община Добрич, гр. Добрич за изкупуване на електрическа енергия, 
произведена от ФвЕЦ „Соколово“ с обща инсталирана мощност 78 киловатпика (kWp). 
Съгласно чл.2, ал.1 договорът влиза в сила от датата на въвеждане в експлоатация на 
централата и съоръженията за присъединяване. Същият е със срок на действие 20 години. С 
чл.16, ал.3 е договорена преференциална цена от 699.11 лв./за МВтч без ДДС, определена с 
Решение на ДКЕВР № Ц-010/30.03.2011 г. За въвеждане в експлоатация на централата е 
издадено Разрешение за ползване № ДК-07-Д-6/09.06.2011 година.   

С искане за сключване на договор от 16.06.2011 г., производителят е декларирал, че е 
кандидатствал за подпомагане със средства от национална или европейска схема за 
подпомагане, по мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия“ от ДФ 
„Земеделие - Разплащателна агенция“, със заявление идентификационен номер 
08/312/00334 от 08.04.2009 г. и декларирал 63 процента финансиране от одобрените и 
реално извършени от ползвателя разходи, свързани с осъществяването на проекта.  
Приложена е квитанция за прием на заявление за подпомагане, издадена от „Разплащателна 
агенция“, от която са видни номера и датата на заявлението. 

Предвид датата на заявлението за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ 
08.04.2009 г., същото е постъпило във ДФЗ преди влизане в сила на ЗЕВИ и на основание 
§11 от ДР на ЗЕВИ, разпоредбите на чл.31, ал.7, т.2 и ал.8 са неприложими. 

При проверката се установи, че от производителя „Антимон 2“ ЕООД през периода 
от 31.08.2011 г. до 30.09.2015 г. е закупена общо 387 490 КВт електрическа енергия за 
227 988.03 лв. по периоди, както следва: 
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          - от  31.08.2011 г. до 31.07.2015 г. електрическа енергия от  367 491 КВт, фактурирана 
от производителя и съответно изплатена от „Енерго - Про Продажби“ АД по договорена 
цена 691.99 лв./за МВтч, като първите 1 677 КВт по цена от 72.22 лв./за МВтч (за проведени 
72 часови проби, по чл.17, ал.1 от договора за изкупуване); 
             - м.август 2015 г. електрическа енергия от 11 289  КВт, фактурирана и изплатена по 
цена 106.14 лв./за МВтч; 

 - м.септември 2015 г. електрическа енергия от 8 710 КВт, фактурирана по цена  
106.14 лв./за МВтч. 

Видно от гореизложеното, за м. август и септември 2015 г. цената от 106.14 лв./за 
МВтч е определената с Решение на КЕВР № Ц-14 от 01.07.2014 г., цена за ФЕЦ с 
инсталирана мощност над 30 кВтр до 200 до кВтр, с което са спазени изискванията на §18 
от ПЗРЗИДЗЕ. 

2.1.50. На 09.08.2011 г. е сключен Договор № 183/2011 г. с „Агроеър“ ЕООД, област 
Варна, община Вълчи дол, гр. Вълчи дол за изкупуване на електрическа енергия, 
произведена от ФвЕЦ „Вълчи дол“ с обща инсталирана мощност 64.80 киловатпика (kWp). 
Съгласно чл.2, ал.1 договорът влиза в сила от датата на въвеждане в експлоатация на 
централата и съоръженията за присъединяване. Същият е със срок на действие 20 години. С 
чл.16, ал.3 е договорена преференциална цена от 699.11 лв./за МВтч без ДДС, определена с 
Решение на ДКЕВР № Ц-010/30.03.2011 г.  За въвеждане в експлоатация на централата са 
издадени Разрешение за ползване № ДК-07-СИР-118/21.06.2011 година.   

С нотариално заверена декларация от 29.06.2011 г., производителят е декларирал, че 
е кандидатствал за подпомагане със средства от национална или европейска схема за 
подпомагане, по мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности“ от ДФ 
„Земеделие - Разплащателна агенция“, със заявление идентификационен номер 
03/311/00148 от 30.06.2010 г. и декларирал 80 процента финансиране от одобрените и 
реално извършени от ползвателя разходи, свързани с осъществяването на проекта. 
Приложена е квитанция за прием на заявление за подпомагане, издадена от „Разплащателна 
агенция“, от която са видни номера и датата на заявлението. 

Предвид датата на заявлението за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ 
30.06.2010 г., същото е постъпило в ДФЗ преди влизане в сила на ЗЕВИ и на основание §11 
от ДР на ЗЕВИ, разпоредбите на чл.31, ал.7, т.2 и ал.8 са неприложими. 

При проверката се установи, че от производителя „ Агроеър“ ЕООД през периода от 
30.10.2011 г. до 30.09.2015 г. е закупена общо 339 924 КВт електрическа енергия за 
225 436.86 лв., по периоди, както следва: 
            - от  30.10.2011 г. до 31.07.2015 г. електрическа енергия от 322 879 КВт, фактурирана 
от производителя и съответно изплатена от „Енерго - Про Продажби“ АД по договорена 
цена 691.99 лв./за МВтч, като първите 3 662 КВт по цена от 72.22 лв./за МВтч (за проведени 
72 часови проби, по чл.17, ал.1 от договора за изкупуване); 
            - м.август 2015 г. електрическа енергия от 9 500 КВт, фактурирана и изплатена по 
цена 117.61 лв./за МВтч; 

 - м.септември 2015 г. електрическа енергия от 7 545 КВт, фактурирана по цена  
117.61 лв./за МВтч. 

Видно от гореизложеното, за м. август и септември 2015 г. цената от 117.61 лв./за 
МВтч е определената с Решение на КЕВР № Ц-14 от 01.07.2014 г. цена за ФЕЦ с 
инсталирана мощност над 30 кВтр до 200 до кВтр, монтирани на покриви и фасади, с което 
са спазени изискванията на §18 от ПЗРЗИДЗЕ. 

2.1.51. На 09.08.2011 г. е сключен Договор № 180/2011 г. с „Каена Парк“ ЕООД, 
област София, община Столична, гр. София за изкупуване на електрическа енергия, 
произведена от ФвЕЦ „Каена парк“ с обща инсталирана мощност 55.66 киловатпика (kWp). 
Съгласно чл.2, ал.1 договорът влиза в сила от датата на въвеждане в експлоатация на 
централата и съоръженията за присъединяване. Същият е със срок на действие 20 години. С 
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чл.16, ал.3 е договорена преференциална цена от 699.11 лв./за МВтч без ДДС, определена с 
Решение на ДКЕВР № Ц-010/30.03.2011 г.  За въвеждане в експлоатация на централата е 
издадено Разрешение за ползване № ДК-07-07-Р-11/10.06.2011 година.   

С искане за сключване на договор за изкупуване на енергия вх. № 662/16.06.2011 г., 
управителят Айнер Басриева Исайева е декларирала, че инвестицията за изграждане на 
енергийния обект не се подпомага със средства от национална или европейска схема за 
подпомагане. 

С нотариално заверена декларация от 30.07.2015 г., управителят Айнер Басриева 
Исайева отново е декларирала, че не е кандидатствала за подпомагане със средства от 
национална или европейска схема за подпомагане. 

В досието на поризводителя е приложена Квитанция за прием на Заявление за 
подпомагане по мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия“ от ДФ 
„Земеделие - Разплащателна агенция“, видно от която производителят е кандидатствал за 
подпомагане със заявление идентификационен номер 18/312/ 01369 от 12.07.2010 г. От 
квитанцията за прием на заявлението за подпомагане, издадена от „Разплащателна 
агенция“, са видни номера и датата на заявлението. Квитанцията е заверена за вярно с 
оригинала от производителя. Финансирането на производителя е 80 на сто от одобрените и 
реално извършени разходи, свързани с осъществяването на одобрения от ДФ „Земеделие“ 
проект.  

Предвид датата на заявлението за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ 
12.07.2010 г., същото е постъпило в ДФЗ преди влизане в сила на ЗЕВИ и на основание §11 
от ДР на ЗЕВИ, разпоредбите на чл.31, ал.7, т.2 и ал.8 са неприложими.  

При проверката се установи, че от производителя „Каена парк“ ЕООД през периода 
от 31.08.2011 г. до 30.09.2015 г. е закупена общо 325 290 КВт електрическа енергия за 
216 245.72 лв., по периоди, както следва: 
              - от 31.08.2011 г. до 31.07.2015 г. електрическа енергия от 310 995 КВт, 
фактурирана от производителя и съответно изплатена от „Енерго – Про Продажби“ АД по 
договорена цена 691.99 лв./за МВтч, като първите 4 162 КВт по цена от 72.22 лв./за МВтч 
(за проведени 72 часови проби, по чл.17, ал.1 от договора за изкупуване); 
              - м.август 2015 г. електрическа енергия от  8 213 КВт, фактурирана и изплатена по 
цена 100.41 лв./за МВтч; 

  - м.септември 2015 г. електрическа енергия от 6 082 КВт, фактурирана по цена  
100.41 лв./за МВтч. 

Видно от гореизложеното, за м. август и септември 2015 г. цената от 100.41 лв./за 
МВтч е определената с Решение на КЕВР № Ц-14 от 01.07.2014 г., цена за ФЕЦ с 
инсталирана мощност над 30 кВтр до 200 до кВтр, с което са спазени изискванията на §18 
от ПЗРЗИДЗЕ.  

2.1.52. На 28.11.2013 г. е сключен Договор № 367/2013 г. с „Гео Енерджи“ ЕООД, 
област Габрово, община Дряново, гр. Дряново за изкупуване на електрическа енергия, 
произведена от ФвЕЦ „Гумнище“ с обща инсталирана мощност 80.5 киловатпика (kWp). 
Съгласно чл.2, ал.1 договорът влиза в сила от датата на въвеждане в експлоатация на 
централата и съоръженията за присъединяване. Същият е със срок на действие 20 години. С 
чл.16, ал.3 е договорена преференциална цена от 191.13 лв./за МВтч без ДДС, определена с 
Решение на ДКЕВР № Ц-019/28.06.2013 г.  За въвеждане в експлоатация на централата е 
издадено Разрешение за ползване № СТ-05-1532/03.09.2013 г.   

С нотариално заверена декларация от 20.09.2013 г., производителят е декларирал, че 
е кандидатствал за подпомагане със средства от национална или европейска схема за 
подпомагане, по мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия“ от ДФ 
„Земеделие - Разплащателна агенция“, със заявление идентификационен номер 
07/312/01358 от 12.07.2010 г. и декларирал 80 процента финансиране от одобрените и 
реално извършени от ползвателя разходи, свързани с осъществяването на проекта. 
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Приложена е квитанция за прием на заявление за подпомагане, издадена от „Разплащателна 
агенция“, от която са видни номера и датата на заявлението. 

Предвид датата на заявлението за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ 
12.07.2010 г., същото е постъпило в ДФЗ преди влизане в сила на ЗЕВИ и на основание §11 
от ДР на ЗЕВИ, разпоредбите на чл.31, ал.7, т.2 и ал.8 са неприложими. 

При проверката се установи, че от производителя „Гео Енерджи“ ЕООД през 
периода от 31.12.2013г. до 30.09.2015 г. е закупена общо 211 020 КВт електрическа енергия 
за 38 288.50 лв., по периоди, както следва: 
             - от 31.12.2013 г. до 31.07.2015 г. електрическа енергия от 188 640 КВт, фактурирана 
от производителя и съответно изплатена от „Енерго – Про Продажби“ АД по договорена 
цена 191.13 лв./за МВтч, като първите  141 КВт по цена от 95.85 лв./за МВтч (за проведени 
72 часови проби, по чл.17, ал.1 от договора за изкупуване); 

- м.август 2015 г. електрическа енергия от 12 900  КВт, фактурирана и изплатена по 
цена 100.41 лв./за МВтч; 

 - м.септември 2015 г. електрическа енергия от 8 480 КВт, фактурирана по цена  
100.41 лв./за МВтч, с предстоящ падеж към 23.10.2015 година. 

Видно от гореизложеното, за м. август и септември 2015 г. цената от 100.41 лв./за 
МВтч е определената с Решение на КЕВР № Ц-14 от 01.07.2014 г., цена за ФЕЦ с 
инсталирана мощност над 30 кВтр до 200 до кВтр, с което са спазени изискванията на §18 
от ПЗРЗИДЗЕ. 

2.1.53. На 14.12.2012 г. е сключен Договор № 254/2012 г. с „Ес Ел Солар“ ООД, 
област Русе, община Сливо поле, гр. Сливо поле за изкупуване на електрическа енергия, 
произведена от ФвЕЦ „Сливо поле“ с обща инсталирана мощност 99.90 киловатпика (kWp). 
Съгласно чл.2, ал.1 договорът влиза в сила от датата на въвеждане в експлоатация на 
централата и съоръженията за присъединяване. Същият е със срок на действие 20 години. С 
чл.16, ал.3 е договорена преференциална цена от 567.41 лв./за МВтч без ДДС, определена с 
Решение на ДКЕВР № Ц-018/20.06.2011 г. За въвеждане в експлоатация на централата е 
издадено Разрешение за ползване № ДК-07-Р-34/27.06.2012 година.   

С нотариално заверена декларация от 24.07.2012 г., производителят е декларирал, че 
е кандидатствал за подпомагане със средства от национална или европейска схема за 
подпомагане, по мярка 312 „Разнообразяване към неземеделски дейности“ от ДФ 
„Земеделие - Разплащателна агенция“, със заявление идентификационен номер 
18/312/01200 от 15.06.2010 г. и декларирал 64 процента финансиране  от одобрените и 
реално извършени от ползвателя разходи, свързани с осъществяването на проекта. 
Приложена е квитанция за прием на заявление за подпомагане, издадена от „Разплащателна 
агенция“, от която са видни номера и датата на заявлението. 

Предвид датата на заявлението за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ 
15.06.2010 г., същото е постъпило в ДФЗ преди влизане в сила на ЗЕВИ и на основание §11 
от ДР на ЗЕВИ, разпоредбите на чл.31, ал.7, т.2 и ал.8 са неприложими. 

При проверката се установи, че от производителя „Ес Ел Солар“ ООД през периода 
от 31.01.2013 г. до 30.09.2015 г. е закупена общо 349 756 КВт електрическа енергия за 
186 556.57 лв., по периоди, както следва: 
             - от 31.01.2013 г. до 31.07.2015 г. електрическа енергия от 324 200 КВт, фактурирана 
от производителя и съответно изплатена от „Енерго - Про Продажби“ АД по договорена 
цена 567.41лв./за МВтч, като първите 224 КВт по цена от 75.54 лв./за МВтч (за проведени 
72 часови проби, по чл.17, ал.1 от договора за изкупуване); 

- м.август 2015 г. електрическа енергия от 14 524 КВт, фактурирана и изплатена по 
цена 106.14 лв./за МВтч; 

 - м.септември 2015 г. електрическа енергия от 11 032 КВт, фактурирана по цена  
106.14лв./за МВтч. 



Доклад за извършена проверка по чл.80а от ЗЕ 
 

Финансов инспектор: .................... 
/М. Енчева/ 

63

Видно е, че през м.август и м.септември 2015 г., цената по която е закупена 
произведената от „Eс Ел Солар“ ООД електрическа енергия е 106.14 лв./за МВтч, цена 
определена с Решение на КЕВР № Ц-14 от 01.07.2014 г. за ФЕЦ с инсталирана мощност над 
30 кВтр до 200  до кВтр с процент на безвъзмездно финансиране над 60% до 70%. 

При проверката се установи, че финансирането на „Eс Ел Солар“ ООД е в размер от 
80 на сто. Съгласно Приложение № 1 Таблица за одобрените разходи към Договор за 
финансиране № 04//312/01200/15.06.2011 г., при одобрени за финансиране разходи в размер 
608 508 лв. и одобрена субсидия от 391 160 лв., финансирането на производителя е 64 на 
сто. С Анекс към договора за финансиране са променени размера на одобрените за 
финансиране разходи и на одобрената субсидия, съответно на 394 026 лв. и 315 220.80 лв., 
респективно е променен процента на безвъзмездното финансиране, от 64% на 80%. 

На основание §18 от ПЗРЗИДЗЕ, цената за изкупуване на електрическа енергия от 
производителя „Ес Ел Енерджи“ ООД, следва да е в размер на 100.41 лв./за МВтч, вместо 
106.14 лв./за МВтч, тъй като с Решение на КЕВР № Ц-14 от 01.07.2014 г., за ФЕЦ с 
инсталирана мощност над 30 кВтр до 200 до кВтр и с процент на безвъзмездно финансиране 
от 80%, цената за изкупуване на електрическа енергия е 100.41 лв./за МВтч. 

В резултат на така определена цена от 106.14 лв./за МВтч, вместо следващата се от 
100.41 лв./за МВтч, от страна на производителя е фактурирана и съответно от „Енерго – 
Про Продажби“ АД префактурирана на НЕК ЕАД електрическа енергия за м.август и 
септември 2015 г. от 25 556 КВт за 2 712.51 лв., вместо 2 566.08 лв., или със 146.07 лв. 
повече от следващите се, изчислени както следва: (25 556 КВт х 0.10614 лв./за КВтч) - 
(25 556 КВт х  0.10041лв./за КВтч) =  146.07 лева. 

По време на проверката, от страна на „Енерго - Про Продажби“ АД е изпратено 
писмо до производителя „Ес Ел Солар“ ЕООД за корекция на цената. 

От страна на производителя са издадени две Кредитни известия, № 
0000000047/25.11.2015 г. към фактура 0000000043/31.08. 2015 г. за 83.22 лв. без ДДС и № 
0000000048/25.11.2015 г. към фактура 0000000046/30.09.2015 г. за 286.24 лв. без ДДС, с 
което по време на проверката е отстранено нарушението на §18, ал.1 от ПЗРЗИДЗЕ,  във 
връзка с определяне на преференциалната цена за изкупуване на електрическа енергия, 
определена с Решение на КЕВР № Ц-14 от 01.07.2014 г., за съответния вид ФЕЦ и процент 
на безвъзмездно финансиране.  

2.1.54. На 24.10.2012 г. е сключен Договор № 307/2012 г. с „Вестонел“ ЕООД, област 
Русе, община Русе, гр. Русе за изкупуване на електрическа енергия, произведена от ФвЕЦ 
„Старо село“ с обща инсталирана мощност 68.04 киловатпика (kWp). Съгласно чл.2, ал.1 
договорът влиза в сила от датата на въвеждане в експлоатация на централата и 
съоръженията за присъединяване. Същият е със срок на действие 20 години. С чл.16, ал.3 е 
договорена преференциална цена от 596.50 лв./за МВтч без ДДС, определена с Решение на 
ДКЕВР № Ц-018/20.06.2011 г. За въвеждане в експлоатация на централата е издадено 
Разрешение за ползване № ДК-07-СС-15/26.06.2012 година.   

С нотариално заверена декларация от 19.10.2012 г., Атанас Йорданов Енчев, в 
качеството си на пълномощник на производителя „Вестонел“ ЕООД е декларирал, че 
инвестицията за изграждането на фотоволтаичната електрическа централа не се подпомага 
със средства от национална или европейска схема за подпомагане. Деклараторът се е 
задължил да уведоми и да представи в срок от три дни документи, удостоверяващи всяка 
промяна на данните по декларацията. 

Съгласно приложения списък за сключени договори и изплатени средства към писмо 
на Държавен фонд Земеделие изх. № 02-2600/4998/03.08.2015 г., „Вестонел“ ЕООД има 
сключен договор за финансово подпомагане № 19/312/01274 от 29.06.2010 г. по мярка 312. 
Финансирането на производителя е 80 на сто от одобрените разходи и реално извършени от 
ползвателя разходи, свързани с осъществяването на проекта. Заявлението за кандидатстване 
е от 29.06.2010 година. 
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Видно от гореизложеното, управителят Веселка Тонкова Енчева, чрез пълномощника 
си Атанас Йорданов Енчев е подал в „Енерго - Про Продажби“ АД декларация с невярно 
съдържание. 

Предвид датата на заявлението за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ 
29.06.2010 г., същото е постъпило в ДФЗ преди влизане в сила на ЗЕВИ и на основание §11 
от ДР на ЗЕВИ, разпоредбите на чл.31, ал.7, т.2 и ал.8 са неприложими. 

При проверката се установи, че от производителя „Вестонел“ ЕООД през периода от 
30.11.2012 г. до 30.09.2015 г. е закупена общо 257 214 КВт електрическа енергия за 
144 595.49 лв., по периоди, както следва: 
             - от 30.11.2012 г. до 31.07.2015 г. електрическа енергия от 238 770 КВт, фактурирана 
от производителя и съответно изплатена от „Енерго - Про Продажби“ АД по договорена 
цена 596.50 лв./за МВтч. 
             - м.август 2015 г. електрическа енергия от 10 365  КВт, фактурирана и изплатена по 
цена 117.61 лв./за МВтч; 

 - м.септември 2015 г. електрическа енергия от  8 079 КВт, фактурирана по цена  
117.61 лв./за МВтч. 

Видно от гореизложеното, за м. август и септември 2015 г. цената от 117.61 лв./за 
МВтч е определената с Решение на КЕВР № Ц-14 от 01.07.2014 г., цена за ФЕЦ с 
инсталирана мощност над 30 кВтр до 200 до кВтр, монтирани на покриви и фасади, с което 
са спазени изискванията на §18 от ПЗРЗИДЗЕ. 

2.1.55. На 24.10.2012 г. е сключен Договор № 235/2012 г. с „Имоти Мениджмънт“ 
ООД, област Русе, община Сливо поле, с. Юделник за изкупуване на електрическа енергия, 
произведена от ФвЕЦ „Сливо поле“ с обща инсталирана мощност 84.24 киловатпика (kWp). 
Съгласно чл.2, ал.1 договорът влиза в сила от датата на въвеждане в експлоатация на 
централата и съоръженията за присъединяване. Същият е със срок на действие 20 години. С 
чл.16, ал.3 е договорена преференциална цена от 567.41 лв./за МВтч без ДДС, определена с 
Решение на ДКЕВР № Ц-018/20.06.2011 г. За въвеждане в експлоатация на централата е 
издадено Разрешение за ползване № ДК-07-СЦР-41/27.06.2012 година.   

С нотариално заверена декларация от 03.10.2012 г., производителят е декларирал, че 
е кандидатствал за подпомагане със средства от национална или европейска схема за 
подпомагане, по мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия“ от ДФ 
„Земеделие - Разплащателна агенция“, със заявление идентификационен номер 
18/312/01745 от 10.08.2010 г. и декларирал 80 процента финансиране от одобрените и 
реално извършени от ползвателя разходи, свързани с осъществяването на проекта. 
Приложена е квитанция за прием на заявление за подпомагане, издадена от „Разплащателна 
агенция“, от която са видни номера и датата на заявлението. 

Предвид датата на заявлението за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ 
10.08.2010 г., същото е постъпило в ДФЗ преди влизане в сила на ЗЕВИ и на основание §11 
от ДР на ЗЕВИ, разпоредбите на чл.31, ал.7, т.2 и ал.8 са неприложими. 

При проверката се установи, че от производителя „ Имоти Мениджмънт“ ООД през 
периода от 30.11.2012 г. до 30.09.2015 г. е закупена общо 320 962 КВт електрическа енергия 
за 170 798.05 лв., по периоди, както следва: 
               - от 30.11.2012 г. до 31.07.2015 г. електрическа енергия от 298 102 КВт, 
фактурирана от производителя и съответно изплатена от „Енерго - Про Продажби“ АД по 
договорена цена 567.41 лв./за МВтч, като първите 1 308 КВт по цена от 75.54 лв./за МВтч 
(за проведени 72 часови проби, по чл.17, ал.1 от договора за изкупуване); 
              - м.август 2015 г. електрическа енергия от 13 022  КВт, фактурирана и изплатена по 
цена 100.41 лв./за МВтч; 

  - м.септември 2015 г. електрическа енергия от 9 838 КВт, фактурирана по цена  
100.41 лв./за МВтч. 



Доклад за извършена проверка по чл.80а от ЗЕ 
 

Финансов инспектор: .................... 
/М. Енчева/ 

65

Видно от гореизложеното, за м. август и септември 2015 г. цената от 100.41 лв./за 
МВтч е определената с Решение на КЕВР № Ц-14 от 01.07.2014 г., цена за ФЕЦ с 
инсталирана мощност над 30 кВтр до 200 до кВтр, с което са спазени изискванията  на §18 
от ПЗРЗИДЗЕ. 

2.1.56. На 05.09.2012 г. е сключен Договор № 286/2012 г. със „Санфол“ ЕООД, 
област Варна, община Дългопол, с. Боряна за изкупуване на електрическа енергия, 
произведена от ФвЕЦ „Санфол“ с обща инсталирана мощност 93 киловатпика (kWp). 
Съгласно чл.2, ал.1 договорът влиза в сила от датата на въвеждане в експлоатация на 
централата и съоръженията за присъединяване. Същият е със срок на действие 20 години. С 
чл.16, ал.3 е договорена преференциална цена от 567.41 лв./за МВтч без ДДС, определена с 
Решение на ДКЕВР № Ц-018/20.06.2011 г.  За въвеждане в експлоатация на централата е 
издадено Разрешение за ползване № ДК-07-СИР-102/21.06.2012 година.   

С нотариално заверена декларация от 21.08.2012 г., производителят е декларирал, че 
е кандидатствал за подпомагане със средства от национална или европейска схема за 
подпомагане, по мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия“ от ДФ 
„Земеделие - Разплащателна агенция“, със заявление идентификационен номер 
03/312/01303 от 05.07.2010 г. и декларирал 72 процента финансиране от одобрените и 
реално извършени от ползвателя разходи, свързани с осъществяването на проекта.  
Приложена е квитанция за прием на заявление за подпомагане, издадена от „Разплащателна 
агенция“, от която са видни номера и датата на заявлението. 

Предвид датата на заявлението за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ 
05.07.2010г., същото е постъпило в ДФЗ преди влизане в сила на ЗЕВИ и на основание §11 
от ДР на ЗЕВИ, разпоредбите на чл.31, ал.7, т.2 и ал.8 са неприложими. 

При проверката се установи, че от производителя „Санфол“ ЕООД“ през периода от 
30.10.2012 г. до 30.09.2015 г. е закупена общо 369 952 КВт електрическа енергия за 
197 185.35 лв., по периоди, както следва: 
              - от 30.10.2012 г. до 31.07.2015 г. електрическа енергия от 344 837 КВт, 
фактурирана от производителя и съответно изплатена от „Енерго - Про Продажби“ АД по 
договорена цена 567.41 лв./за МВтч, като първите 1 199 КВт по цена от  75.54 лв./за МВтч 
(за проведени 72 часови проби, по чл.17, ал.1 от договора за изкупуване); 

 - м.август 2015 г. електрическа енергия от 14 017  КВт, фактурирана и изплатена по 
цена 100.41 лв./за МВтч; 

 - м.септември 2015 г. електрическа енергия от 11 098 КВт, фактурирана по цена  
100.41 лв./за МВтч. 

Видно от гореизложеното, за м. август и септември 2015 г. цената от 100.41 лв./за 
МВтч е определената с Решение на КЕВР № Ц-14 от 01.07.2014 г., цена за ФЕЦ с 
инсталирана мощност над 30 кВтр до 200 до кВтр, с което са спазени изискванията на §18 
от ПЗРЗИДЗЕ. 

2.1.57. На 09.12.2014 г. е сключен Договор № 391/2014 г. с „Вип Енерджи“ ЕООД, 
област Търговище, община Омуртаг, гр.Омуртаг за изкупуване на електрическа енергия, 
произведена от ФвЕЦ „Калето“ с обща инсталирана мощност 90.72 киловатпика (kWp). 
Съгласно чл.2, ал.1 договорът влиза в сила от датата на въвеждане в експлоатация на 
централата и съоръженията за присъединяване. Същият е със срок на действие 20 години. С 
чл.16, ал.3 е договорена преференциална цена от 191.13 лв./за МВтч без ДДС, определена с 
Решение на ДКЕВР № Ц-019/28.06.2013 г. За въвеждане в експлоатация на централата е 
издадено Разрешение за ползване № СТ-05-477/31.03.2014 година.   

С искане за сключване на договор за изкупуване на енергия, вх. № ВхК-EPR-
967/10.04.2014 г. производителят е декларирал, че е кандидатствал за подпомагане със 
средства от национална или европейска схема за подпомагане, по мярка 312 „Подкрепа за 
създаване и развитие на микропредприятия“ от ДФ „Земеделие - Разплащателна агенция“, 
със заявление идентификационен номер 25/312/01695 от 21.07.2010 г. и декларирал 61 



Доклад за извършена проверка по чл.80а от ЗЕ 
 

Финансов инспектор: .................... 
/М. Енчева/ 

66

процента финансиране от одобрените и реално извършени от ползвателя разходи, свързани 
с осъществяването на проекта. Приложена е квитанция за прием на заявление за 
подпомагане, издадена от „Разплащателна агенция“, от която са видни номера и датата на 
заявлението. 

Предвид датата на заявлението за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ 
21.07.2010 г., същото е постъпило в ДФЗ преди влизане в сила на ЗЕВИ и на основание §11 
от ДР на ЗЕВИ, разпоредбите на чл.31, ал.7, т.2 и ал.8 са неприложими. 

При проверката се установи, че от производителя „Вип Енерджи“ ЕООД през 
периода от 31.01.2015 г. до 30.09.2015 г. е закупена общо 103 440 КВт електрическа енергия 
за 17 763.45 лв., по периоди, както следва: 
            - от  31.01.2015 г. до 31.07.2015 г. електрическа енергия от  81 810 КВт, фактурирана 
от производителя и съответно изплатена от „Енерго – Про Продажби“ АД по договорена 
цена 191.13 лв./за МВтч;  
             - м.август 2015 г. електрическа енергия от 12 270  КВт, фактурирана и изплатена по 
цена 106.14 лв./за МВтч; 

 - м.септември 2015 г. електрическа енергия от  9 360 КВт, фактурирана по цена  
106.14 лв./за МВтч. 

Видно от гореизложеното, за м. август и септември 2015 г. цената от 106.14 лв./за 
МВтч е определената с Решение на КЕВР № Ц-14 от 01.07.2014 г., цена за ФЕЦ с 
инсталирана мощност над 30 кВтр до 200 до кВтр, с което са спазени изискванията на §18 
от ПЗРЗИДЗЕ. 

2.1.58. На 25.07.2013 г. е сключен Договор № 352/2013 г. с „Мегаинвест – България“ 
ЕООД, област София, гр. София за изкупуване на електрическа енергия, произведена от 
ФвЕЦ „Славейково“ с обща инсталирана мощност 72.6 киловатпика (kWp). Съгласно чл.2, 
ал.1 договорът влиза в сила от датата на въвеждане в експлоатация на централата и 
съоръженията за присъединяване. Същият е със срок на действие 20 години. С чл.16, ал.3 е 
договорена преференциална цена от 188.10 лв./за МВтч без ДДС, определена с Решение на 
ДКЕВР № Ц-28 от 29.08.2012 г.  За въвеждане в експлоатация на централата е издадено 
Разрешение за ползване № СТ-05-847/16.05.2013 година.   

В искане за сключване на договор за изкупуване на енергия, вх. № 1908881/05.07.13 
г., производителят е декларирал, че е кандидатствал за подпомагане със средства от 
национална или европейска схема за подпомагане, по мярка 312 „Подкрепа за създаване и 
развитие на микропредприятия“ от ДФ „Земеделие - Разплащателна агенция“, със заявление 
идентификационен номер 03/312/00817 от 05.08.2009 г. и декларирал 75 процента 
финансиране от одобрените и реално извършени от ползвателя разходи, свързани с 
осъществяването на проекта. Приложена е квитанция за прием на заявление за подпомагане, 
издадена от „Разплащателна агенция“, от която са видни номера и датата на заявлението. 

Предвид датата на заявлението за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ 
05.08.2009г., същото е постъпило в ДФЗ преди влизане в сила на ЗЕВИ и на основание §11 
от ДР на ЗЕВИ, разпоредбите на чл.31, ал.7, т.2 и ал.8 са неприложими. 

При проверката се установи, че от производителя „Мегаинвест България“ ЕООД през 
периода от 31.08.2013 г. до 30.09.2015 г. е закупена общо 182 340 КВт електрическа енергия 
за 32 543.01 лв. по периоди, както следва: 
             - от 31.08.2013 г. до 31.07.2015 г. електрическа енергия от 164 430 КВт, фактурирана 
от производителя и съответно изплатена от „Енерго - Про Продажби“ АД по договорена 
цена 188.10 лв./за МВтч, като първите 1 890 КВт по цена от 90.42 лв./за МВтч (за проведени 
72 часови проби, по чл.17, ал.1 от договора за изкупуване); 

- м.август 2015 г. електрическа енергия от 9 900  КВт, фактурирана и изплатена по 
цена 100.41 лв./за МВтч; 

 - м.септември 2015 г. електрическа енергия от 8 010 КВт, фактурирана по цена  
100.41 лв./за МВтч, с предстоящ падеж към 23.10.2015 година. 
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Видно от гореизложеното, за м. август и септември 2015 г. цената от 100.41 лв./за 
МВтч е определената с Решение на КЕВР № Ц-14 от 01.07.2014 г., цена за ФЕЦ с 
инсталирана мощност над 30 кВтр до 200 до кВтр, с което са спазени изискванията на §18 
от ПЗРЗИДЗЕ. 

2.1.59. На 07.08.2013 г. е сключен Договор № 350/2013 г. със „Скай Енерджи“ ООД, 
област Силистра, община Алфатар, с. Кутловица за изкупуване на електрическа енергия, 
произведена от ФвЕЦ „Кутловица“ с обща инсталирана мощност 70.56 киловатпика (kWp). 
Съгласно чл.2, ал.1 договорът влиза в сила от датата на въвеждане в експлоатация на 
централата и съоръженията за присъединяване. Същият е със срок на действие 20 години. С 
чл.16, ал.3 е договорена преференциална цена от 188.10 лв./за МВтч без ДДС, определена с 
Решение на ДКЕВР № Ц-28/29.08.2012 г. За въвеждане в експлоатация на централата е 
издадено Разрешение за ползване № СТ-05-1054/26.06.2013 година.   

С искане за сключване на договор за изкупуване на енергия от 28.06.2013г., 
производителят е декларирал, че е кандидатствал за подпомагане със средства от 
национална или европейска схема за подпомагане, по мярка 311 „Разнообразяване към 
неземеделски дейности“ от ДФ „Земеделие - Разплащателна агенция“, със заявление 
идентификационен номер 19/311/00287 от 13.08.2010 г. и декларирал 80 процента 
финансиране от одобрените и реално извършени от ползвателя разходи, свързани с 
осъществяването на проекта. Приложена е квитанция за прием на заявление за подпомагане, 
издадена от „Разплащателна агенция“, от която са видни номера и датата на заявлението. 

Предвид датата на заявлението за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ 
13.08.2010 г., същото е постъпило в ДФЗ преди влизане в сила на ЗЕВИ и на основание §11 
от ДР на ЗЕВИ, разпоредбите на чл.31, ал.7, т.2 и ал.8 са неприложими. 

При проверката се установи, че от производителя „Скай Енерджи“ ООД през 
периода от 31.08.2013 г. до 30.09.2015 г. е закупена общо 209 674 КВт електрическа енергия 
за 37 746.96 лв., по периоди, както следва: 
             - от 31.08.2013 г. до 31.07.2015 г. електрическа енергия от 190 426 КВт, фактурирана 
от производителя и съответно изплатена от „Енерго – Про Продажби“ АД по договорена 
цена 188.10 лв./за МВтч; като първите  50 КВт по цена от 90.42 лв./за МВтч (за проведени 
72 часови проби, по чл.17, ал.1 от договора за изкупуване); 
              - м.август 2015 г. електрическа енергия от 10 418 КВт, фактурирана и изплатена по 
цена 100.41 лв./за МВтч; 

  - м.септември 2015 г. електрическа енергия от 8 830 КВт, фактурирана по цена  
100.41 лв./за МВтч. 

Видно от гореизложеното, за м. август и септември 2015 г. цената от 100.41 лв./за 
МВтч е определената с Решение на КЕВР № Ц-14 от 01.07.2014 г., цена за ФЕЦ с 
инсталирана мощност над 30 кВтр до 200 до кВтр, с което са спазени изискванията на §18 
от ПЗРЗИДЗЕ. 

2.1.60. На 14.04.2015 г. е сключен Договор № 415/2015 г. с „Еко Волтмакс“ ЕООД 
област Велико Търново, община Златарица, гр. Златарица за изкупуване на електрическа 
енергия, произведена от ФвЕЦ „Златарица“ с обща инсталирана мощност 115 киловатпика 
(kWp). Съгласно чл.2, ал.1 договорът влиза в сила от датата на въвеждане в експлоатация на 
централата и съоръженията за присъединяване. Същият е със срок на действие 20 години. С 
чл.16, ал.3 е договорена преференциална цена от 169.12 лв./за МВтч без ДДС, определена с 
Решение на ДКЕВР № Ц-13 от 01.07.2014 г.  За въвеждане в експлоатация на централата е 
издадено Разрешение за ползване № СТ-05-272/27.02.2015 година.   

С нотариално заверена декларация от 05.03.2015 г., производителят е декларирал, че 
е кандидатствал за подпомагане със средства от национална или европейска схема за 
подпомагане, по мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия“ от ДФ 
„Земеделие - Разплащателна агенция“, със заявление идентификационен номер 
04/312/01787 от 13.08.2010 г. и декларирал 62 процента финансиране от одобрените и 
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реално извършени от ползвателя разходи, свързани с осъществяването на проекта. 
Приложена е квитанция за прием на заявление за подпомагане, издадена от „Разплащателна 
агенция“, от която са видни номера и датата на заявлението. 

Предвид датата на заявлението за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ 
13.08.2010г., същото е постъпило в ДФЗ преди влизане в сила на ЗЕВИ и на основание §11 
от ДР на ЗЕВИ, разпоредбите на чл.31, ал.7, т.2 и ал.8 са неприложими. 

При проверката се установи, че от производителя „Еко Волтмакс“ ЕООД през 
периода от 31.05.2015 г. до 30.09.2015 г. е закупена общо 77 322 КВт електрическа енергия 
за  11 710.44 лв. по периоди, както следва: 
             - от  31.05.2015 г. до 31.07.2015 г. електрическа енергия от 46 974 КВт, фактурирана 
от производителя и съответно изплатена от „Енерго - Про Продажби“ АД по договорена 
цена 169.12 лв./за МВтч, от тях първите 263 КВт по цена от 125.32 лв./за МВтч (за 
проведени 72 часови проби, по чл.17, ал.1 от договора за изкупуване); 
              - м.август 2015 г. електрическа енергия от 17 906 КВт, фактурирана и изплатена по 
цена 124.48 лв./за МВтч; 

  - м.септември 2015 г. електрическа енергия от 12 442 КВт, фактурирана по цена  
124.48 лв./за МВтч. 

Видно е, че през м.август и м.септември 2015 г., цената по която е закупена 
произведената от „Еко Волтмакс“ ЕООД електрическа енергия е 124.48 лв./за МВтч, цена 
определена с Решение на КЕВР № Ц-14 от 01.07.2014 г. за ФЕЦ с инсталирана мощност над 
30 кВтр до 200  до кВтр, монтирани на покриви и фасади с процент на безвъзмездно 
финансиране над 60% до 70%. 

При проверката се установи, че финансирането на „Еко Волтмакс“ ЕООД е в размер 
от 78 на сто. Съгласно Приложение № 1 Таблица за одобрените разходи към Договор за 
финансиране № 04/312/01787/10.01.2012 г., при одобрени за финансиране разходи в размер 
634 708 лв. и одобрена субсидия от 391 160 лв., финансирането на производителя е 62 на 
сто. С Анекс № 3 от 22.10.2014 г. към договора за финансиране, е променен размера на 
одобрените за финансиране разходи на 503 562 лв. и е запазен размера на одобрената 
субсидия, съответно е променен процента на безвъзмездното финансиране, от 62% на 78%. 

На основание §18 от ПЗРЗИДЗЕ, цената за изкупуване на електрическа енергия от 
производителя „Еко Волтмакс“ ЕООД, следва да е в размер 117.61 лв./за МВтч, вместо 
124.48 лв./за МВтч, тъй като с Решение на КЕВР № Ц-14 от 01.07.2014 г., за ФЕЦ с 
инсталирана мощност над 30 кВтр до 200 до кВтр на покриви и фасади и с процент на 
безвъзмездно финансиране над 70 до 80%, цената за изкупуване на електрическа енергия е в 
размер 117.61 лв./за МВтч. 

В резултат на така определена цена от 124.48 лв./за МВтч, вместо следващата се от 
117.61лв./за МВтч, от страна на производителя е фактурирана и съответно от „Енерго - Про 
Продажби“ АД префактурирана на НЕК ЕАД електрическа енергия за м.август и септември 
2015 г. от 30 348 КВт за 3 777.72 лв., вместо 3 569.23 лв., или със 208.49 лв. повече от 
следващите се, изчислени както следва: (30 348 КВт х 0.12448 лв./за КВтч) - (30 348 КВт х 
0.11761 лв./за КВтч) = 208.49 лева. 

По време на проверката, от страна на „Енерго – Про Продажби“ АД е изпратено 
писмо до производителя „Еко Волтмакс“ ЕООД за корекция на цената. Към 10.12.2015 г. от 
страна на производителя не са издадени кредитни известия към фактурите за продадена 
електрическа енергия през м.август и м.септември 2015 година. 

2.1.61. На 09.12.2014 г. е сключен Договор № 356/2014 г. с „Ангел Радев“ ЕТ област 
Шумен, община Смядово, с. Желъд за изкупуване на електрическа енергия, произведена от 
ФвЕЦ „Желъд“ с обща инсталирана мощност 89.54 киловатпика (kWp). Съгласно чл.2, ал.1 
договорът влиза в сила от датата на въвеждане в експлоатация на централата и 
съоръженията за присъединяване. Същият е със срок на действие 20 години. С чл.16, ал.3 е 
договорена преференциална цена от 188.10 лв./за МВтч без ДДС, определена с Решение на 
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ДКЕВР № Ц-28 от 29.08.2012 г. За въвеждане в експлоатация на централата е издадено 
Разрешение за ползване № СТ-05-1051/25.06.2013 година.   

С нотариално заверена декларация от 10.07.2013 г., производителят е декларирал, че 
е кандидатствал за подпомагане със средства от национална или европейска схема за 
подпомагане, по мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия“ от ДФ 
„Земеделие - Разплащателна агенция“, със заявление идентификационен номер 
27/312/01816 от 13.08.2010 г. и декларирал 75 процента финансиране от одобрените и 
реално извършени от ползвателя разходи, свързани с осъществяването на проекта. 
Приложена е квитанция за прием на заявление за подпомагане, издадена от „Разплащателна 
агенция“, от която са видни номера и датата на заявлението. 

Предвид датата на заявлението за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ 
13.08.2010 г., същото е постъпило в ДФЗ преди влизане в сила на ЗЕВИ и на основание §11 
от ДР на ЗЕВИ, разпоредбите на чл.31, ал.7, т.2 и ал.8 са неприложими. 

При проверката се установи, че от производителя „Ангел Радев“ ЕТ през периода от 
31.12.2014 г. до 30.09.2015 г. е закупена общо 100 710 КВт електрическа енергия за 
16 638.36 лв., по периоди, както следва: 
             - от  31.12.2014 г. до 31.07.2015 г. електрическа енергия от  76 710 КВт, фактурирана 
от производителя и съответно изплатена от „Енерго - Про Продажби“ АД по договорена 
цена 188.10 лв./за МВтч, като първите 1 830 КВт по цена от 78.47 лв./за МВтч (за проведени 
72 часови проби, по чл.17, ал.1 от договора за изкупуване); 
              - м.август 2015 г. електрическа енергия от 13 260 КВт, фактурирана и изплатена по 
цена 100.41 лв./за МВтч; 

  - м.септември 2015 г. електрическа енергия от 10 740 КВт, фактурирана по цена  
100.41 лв./за МВтч. 

Видно от гореизложеното, за м. август и септември 2015 г. цената от 100.41 лв./за 
МВтч е определената с Решение на КЕВР № Ц-14 от 01.07.2014 г., цена за ФЕЦ с 
инсталирана мощност над 30 кВтр до 200 до кВтр, с което са спазени изискванията на §18 
от ПЗРЗИДЗЕ. 

2.1.62. На 20.08.2013 г. е сключен Договор № 361/2013 г. с „Т Солар“ ЕООД област 
София, район Слатина, гр. София за изкупуване на електрическа енергия, произведена от 
ФвЕЦ „Росица 1“ с обща инсталирана мощност 164.64 киловатпика (kWp) - първи етап  
82.32 киловатпика (kWp) и втори етап - 82.32 киловатпика (kWp). Съгласно чл.2, ал.1 
договорът влиза в сила от датата на въвеждане в експлоатация на първи етап от централата 
и е със срок на действие 20 години. С чл.16, ал.3 е договорена преференциална цена от 
191.13 лв./за МВтч без ДДС, определена с Решение на ДКЕВР № Ц-19 от 28.06.2013 г.  За 
въвеждане в експлоатация на централата е издадено Разрешение за ползване № СТ-05- 
1223/18.07.2013 г. за първи етап и № СТ-05-1439/22.08.2013 г. за втори етап. 
             С искане за сключване на договор за изкупуване на електрическа енергия №  
2059090 производителят е декларирал, че е кандидатствал за подпомагане със средства от 
национална или европейска схема за подпомагане, по мярка 311 „Разнообразяване към 
неземеделски дейности“ от ДФ „Земеделие - Разплащателна агенция“ със заявление 
идентификационен номер 04/311/00322 от 27.08.2010 г. и декларирал 51 процента 
финансиране от одобрените и реално извършени от ползвателя разходи, свързани с 
осъществяването на проекта. Приложена е квитанция за прием на заявление за подпомагане, 
издадена от „Разплащателна агенция“, от която са видни номера и датата на заявлението. 

Предвид датата на заявлението за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ 
27.08.2010 г., същото е постъпило в ДФЗ преди влизане в сила на ЗЕВИ и на основание §11 
от ДР на ЗЕВИ, разпоредбите на чл.31, ал.7, т.2 и ал.8 са неприложими. 

При проверката се установи, че от производителя „Т Солар“ ЕООД през периода от 
30.09.2013 г. до 30.09.2015 г. е закупена общо 428 565 КВт електрическа енергия за  
78 463.74 лв., по периоди, както следва: 
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             - от 30.09.2013 г. до 31.07.2015 г. електрическа енергия от 388 173 КВт, фактурирана 
от производителя и съответно изплатена от „Енерго - Про Продажби“ АД по договорена 
цена 191.13 лв./за МВтч, като първите 2 447 КВт по цена от 90.42 лв./за МВтч (за проведени 
72 часови проби, по чл.17, ал.1 от договора за изкупуване); 
              - м.август 2015 г. електрическа енергия от 24 977 КВт, фактурирана и изплатена по 
цена 111.87 лв./за МВтч ; 

  - м.септември 2015 г. електрическа енергия от 15 415 КВт, фактурирана по цена  
111.87лв./за МВтч. 

Видно от гореизложеното, за м. август и септември 2015 г. цената от 111.87 лв./за 
МВтч е определената с Решение на КЕВР № Ц-14 от 01.07.2014 г., цена за ФЕЦ с 
инсталирана мощност над 30 кВтр до 200 до кВтр, и с процент на безвъзмездно 
финансиране над 50% до 60%. 

При проверката се установи, че финансирането на „Т Солар“ ЕООД е в размер от 79 
на сто. Съгласно Приложение № 1 Таблица за одобрените разходи към Договор за 
финансиране № 04/311/04322/26.08.2011 г., при одобрени за финансиране разходи в размер 
774 434 лв. и одобрена субсидия от 391 166 лв., финансирането на производителя е 51 на 
сто. С Анекс № VII от 20.06.2012 г. към договора за финансиране е променен размера на 
одобрените за финансиране разходи на 539 487.07 лв., размера на одобрената субсидия е 
променен на 391 160 лв., съответно е променен процента на безвъзмездното финансиране, 
от 51% на  73%. С последващ анекс е променен размера на одобрените за финансиране 
разходи на 496 877.07 лв. и запазен размера на одобрената субсидия, съответно процента на 
финансиране е увеличен на 79 на сто. 

На основание §18 от ПЗРЗИДЗЕ, цената за изкупуване на електрическа енергия от 
производителя „Т Солар“ ЕООД, следва да е в размер 100.41 лв./за МВтч, вместо 111.87 
лв./за МВтч, тъй като с Решение на КЕВР № Ц-14 от 01.07.2014 г., за ФЕЦ с инсталирана 
мощност над 30 кВтр до 200 до кВтр и с процент на безвъзмездно финансиране над 70 до 
80%, цената за изкупуване на електрическа енергия е 100.41 лв./за МВтч. 

В резултат на така определена цена от 111.87 лв./за МВтч, вместо следващата се  от 
100.41 лв./за МВтч, от страна на производителя е фактурирана и съответно от „Енерго – 
Про Продажби“ АД префактурирана на НЕК ЕАД електрическа енергия за м.август и 
септември 2015 г. от 40 392 КВт за 4 518.66 лв., вместо 4 055.76 лв., или със 462.90 лв. 
повече от следващите се, изчислени както следва: (40 392 КВт х 0.11187 лв./за КВтч) - ( 40 
392 КВт х 0.10041 лв./за КВтч) = 462.90 лева. 

По време на проверката, от страна на „Енерго - Про Продажби“ АД е изпратено 
писмо до производителя „Т Солар“ ЕООД за корекция на цената. 

От страна на производителя са издадени две Кредитни известия, № 
0000000042/24.11.2015 г. към фактура 0000000038/30.09. 2015 г. за 176.66 лв. без ДДС и № 
0000000043/24.11.2015 г. към фактура 0000000040/30.09.2015 г. за 286.24 лв. без ДДС, с 
което по време на проверката е отстранено нарушението на §18, ал.1 от ПЗРЗИДЗЕ,  във 
връзка с определяне на преференциалната цена за изкупуване на електрическа енергия, 
определена с Решение на КЕВР № Ц-14 от 01.07.2014 г., за съответния вид ФЕЦ и процент 
на безвъзмездно финансиране.  

2.1.63. На 22.11.2013 г. е сключен Договор № 373/2013 г. с „Владимед - Бг“ ООД 
област Габрово, община Дряново, гр. Дряново за изкупуване на електрическа енергия, 
произведена от ФвЕЦ „Денчевци-3“, с обща инсталирана мощност 80.5 киловатпика (kWp). 
Съгласно чл.2, ал.1 договорът влиза в сила от датата на въвеждане в експлоатация на 
централата и съоръженията за присъединяване. Същият е със срок на действие 20 години. С 
чл.16, ал.3 е договорена преференциална цена от 191.13 лв./за МВтч без ДДС, определена с 
Решение на ДКЕВР № Ц-19 от 28.06.2013 г. За въвеждане в експлоатация на централата е 
издадено Разрешение за ползване № СТ-05-1531/03.09.2013 година. 
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С искане за сключване на договор за изкупуване на енергия вх. № 234 2081 от 
05.11.2013 г., производителят е декларирал, че е подал заявление за подпомагане със 
средства по мярка 312 от Държавен фонд „Земеделие“. Приложена е квитанция за прием на 
заявление за подпомагане, издадена от „Разплащателна агенция“, от която са видни 
идентификационен номер 78/312/01734/3/01 от 10.08.2010 г., кандидатстване по мярка 312 
„Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия“. Финансирането на 
производителя е 80 на сто от одобрените и реално извършени от ползвателя разходи, 
свързани с осъществяването на проекта. 

Предвид датата на заявлението за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ 
10.08.2010г., същото е постъпило в ДФЗ преди влизане в сила на ЗЕВИ и на основание §11 
от ДР на ЗЕВИ, разпоредбите на чл.31, ал.7, т.2 и ал.8 са неприложими. 

При проверката се установи, че от производителя „Владимед - Бг“ ООД през периода 
от 31.12.2013 г. до 30.09.2015 г. е закупена общо 218 701 КВт електрическа енергия за 
39 771.42 лв. по периоди, както следва: 
             - от 31.12.2013 г. до 31.07.2015 г. електрическа енергия от 196 471 КВт, фактурирана 
от производителя и съответно изплатена от „Енерго - Про Продажби“ АД по договорена 
цена 191.13 лв./за МВтч, като първите  128 КВт по цена от  95.85 лв./за МВтч (за проведени 
72 часови проби, по чл.17, ал.1 от договора за изкупуване); 
              - м.август 2015 г. електрическа енергия от 12 840 КВт, фактурирана и изплатена по 
цена 100.41 лв./за МВтч; 

  - м.септември 2015 г. електрическа енергия от 9 390 КВт, фактурирана по цена  
100.41 лв./за МВтч, с предстоящ падеж към 23.10.2015 година. 

Видно от гореизложеното, за м. август и септември 2015 г. цената от 100.41 лв./за 
МВтч е определената с Решение на КЕВР № Ц-14 от 01.07.2014 г., цена за ФЕЦ с 
инсталирана мощност над 30 кВтр до 200 до кВтр, с което са спазени изискванията на §18 
от ПЗРЗИДЗЕ. 

2.2. Проверка на 17 броя сключените договори за проекти, по отношение на които 
заявления за подпомагане са постъпили след влизането в сила на ЗЕВИ, и за които на 
основание §11 от ДР на ЗЕВИ се прилагат разпоредбите на чл.31, ал.7, т.2 и ал.8 от ЗЕВИ. 

2.2.1. На 24.10.2012 г. е сключен Договор № 308/2012 г. с ЕТ „Диком Солар – Стефан 
Дойкин“, област Велико Търново, община Златарица, гр. Златарица за изкупуване на 
електрическа енергия, произведена от ФвЕЦ „Златарица“ с обща инсталирана мощност 74 
киловатпика (kWp). Съгласно чл.2, ал.1 договорът влиза в сила от датата на въвеждане в 
експлоатация на централата и е със срок на действие 20 години С чл.16, ал.3 е договорена 
преференциална цена от 135.06 лв./за МВтч без ДДС, определена с Решение на ДКЕВР № 
Ц-29/29.08.2012 г. За въвеждане в експлоатация на централата е издадено Разрешение за 
ползване № СТ-05-1225/26.09.2012 година. 

С нотариално заверена декларация от 05.10.2012 г., производителят е декларирал, че 
за изграждане на фотоволтаична централа е ползвал европейско финансиране чрез 
Програмата за развитие на селските райони по мярка 312. Приложена е квитанция за прием 
на заявление за подпомагане, издадена от „Разплащателна агенция“, от която са видни 
идентификационен номер 04/312/02385 от 09.12.2011 г., кандидатстване по мярка 312 
„Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия“. Финансирането на 
производителя е 80 на сто от одобрените и реално извършени разходи, свързани с 
осъществяването на одобрения от ДФ „Земеделие“ проект.  

Предвид датата на заявлението за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ 
09.12.2011 г., същото е постъпило в ДФЗ след влизане в сила на ЗЕВИ и на основание §11 от 
ДР на ЗЕВИ, разпоредбите на чл.31, ал.7, т.2 и ал.8 са приложими. 

При проверката се установи, че от производителя ЕТ „Диком Солар – Стефан 
Дойкин“ през периода от 30.11.2012 г. до 30.09.2015 г. е закупена общо 265 111 КВт 
електрическа енергия за 35 784.70 лв. Електрическата енергия е фактурирана от 
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производителя по договорената преференциална цена, определена с Решение на ДКЕВР № 
Ц-29/29.08.2012 г., за ФЕЦ с инсталирана мощност над 30 кВтр до 200 кВтр 135.06 лв./за 
МВтч, като първите 474 КВт по цена от 90.42 лв./за МВтч (за проведени 72 часови проби, 
по чл.17, ал.1 от договора за изкупуване). 

2.2.2. На 15.02.2013 г. е сключен Договор № 324/2013 г. с ЕТ „Христо Попов 86“ 
област Шумен, община Смядово, гр. Смядово за изкупуване на електрическа енергия, 
произведена от ФвЕЦ „Смядово“, с обща инсталирана мощност 42.56 киловатпика (kWp). 
Съгласно чл.2, ал.1 договорът влиза в сила от датата на въвеждане в експлоатация на 
централата и е със срок на действие 20 години. С чл.16, ал.3 е договорена преференциална 
цена от 135.06 лв./за МВтч без ДДС, определена с Решение на ДКЕВР № Ц-29/29.08.2012 г. 
За въвеждане в експлоатация на централата е издадено Разрешение за ползване № СТ-05-
1867/07.12.2012 година. 

С нотариално заверена декларация от 22.11.2012 г., производителят е декларирал, че 
е подал заявление за подпомагане със средства по мярка 311 от Държавен фонд 
„Земеделие“. Приложена е квитанция за прием на заявление за подпомагане, издадена от 
„Разплащателна агенция“, от която са видни идентификационен номер 27/311/00397 от 
11.11.2011 г., кандидатстване по мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности“. 
Финансирането на производителя е 80 на сто от одобрените и реално извършени разходи, 
свързани с осъществяването на одобрения от ДФ „Земеделие“ проект.  

Предвид датата на заявлението за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ 
11.11.2011 г., същото е постъпило в ДФЗ след влизане в сила на ЗЕВИ и на основание §11 от 
ДР на ЗЕВИ, разпоредбите на чл.31, ал.7, т.2 и ал.8 са приложими. 

При проверката се установи, че от производителя ЕТ „Христо Попов 86“ през 
периода от 29.03.2013 г. до 30.09.2015 г. е закупена общо 136 984 КВт електрическа енергия 
за 18 490.09 лв. Електрическата енергия е фактурирана от производителя по договорената  
преференциална цена, определена с Решение на ДКЕВР № Ц-29/29.08.2012 г., за ФЕЦ с 
инсталирана мощност над 30 кВтр до 200 кВтр 135.06 лв./за МВтч, като първите 245 КВт по 
цена от 90.42 лв./за МВтч (за проведени 72 часови проби, по чл.17, ал.1 от договора за 
изкупуване). 

2.2.3. На 26.06.2013 г. е сключен Договор № 344/2013 г. със „Солар Митков 
Къмпъни“ ООД, област Търговище, община Антоново, с. Семерци за изкупуване на 
електрическа енергия, произведена от ФвЕЦ „Семерци“, с обща инсталирана мощност 60 
киловатпика (kWp). Съгласно чл.2, ал.1 договорът влиза в сила от датата на въвеждане в 
експлоатация на централата и е със срок на действие 20 години. С чл.16, ал.3 е договорена 
преференциална цена от 135.06 лв./за МВтч без ДДС, определена с Решение на ДКЕВР № 
Ц-29/29.08.2012 г. За въвеждане в експлоатация на централата е издадено Разрешение за 
ползване № СТ-05-648/09.04.2013 година. 

На 22.01.2014 г. е сключен анекс към договора за изкупуване. С анекса, считано от 
22.01.2014 г. цената по чл.16, ал.3 от договора е променена на 188.10 лв./МВтч. Промяната е 
във връзка Уведомително писмо за отхвърляне на плащане от ДФ „Земеделие“ (изх. № 01-
2600/11380 от 27.11.2013 г.) и депозирано искане от производителя. 

С тристранно споразумение, между „Енерго – Про Продажби“ АД, Производителят 
„Солар Митков Къмпъни“ ООД и „Булспейс“ ЕООД, сключено във връзка с договор за 
покупко - продажба на ФвЕЦ „Семерци“, правата и задълженията по договора за 
изкупуване на електрическа енергия са прехвърлени на „Булспейс“ ЕООД. 

С нотариално заверена декларация от 18.06.2013 г., производителят е декларирал, че 
е подал заявление за подпомагане със средства по мярка 312 „Подкрепа за създаване и 
развитие на микропредприятия“. Финансирането на производителя е било 80 на сто от 
одобрените и реално извършени разходи, свързани с осъществяването на одобрения от ДФ 
„Земеделие“ проект, но в последствие изцяло отказано. 
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При проверката се установи, че от производителя „Солар Митков Къмпъни“ ООД 
през периода от 31.07.2013 г. до 31.08.2014 г. е закупена общо 84 015 КВт електрическа 
енергия за 13 754.93 лв. Електрическата енергия за 38 617 КВ е фактурирана от 
производителя до 31.01.2014 г. по договорената преференциална цена, определена с 
Решение на ДКЕВР № Ц-29/29.08.2012 г. 135.06 лв./МВтч и след тази дата до 31.08.2014 г., 
включително електрическа енергия за 45 398 КВ по преференциална цена 188.10 лв./за 
МВтч, определена с Решение на ДКЕВР № Ц-28/29.08.2012 година. 

2.2.4. На 17.10.2013 г. е сключен Договор № 330/2013 г. с „БИН Евстатиеви“ ЕООД, 
гр. София за изкупуване на електрическа енергия, произведена от ФвЕЦ „Матея 3“, 
находяща се в местност „Матея“, гр. Дряново, област Габрово с обща инсталирана мощност 
69 киловатпика (kWp). Съгласно чл.2, ал.1 договорът влиза в сила от датата на въвеждане в 
експлоатация на централата и съоръженията за присъединяване. Срокът на действие на 
договора е 20 години. С чл.16, ал.3 е договорена преференциална цена от 553.34 лв./за 
МВтч без ДДС, определена с Решение на ДКЕВР № Ц-36/07.11.2011 г. За въвеждане в 
експлоатация на централата е издадено Разрешение за ползване № ДК-07-Г-24/29.06.2012 г. 
за Фотоволтаична електроцентрала и прозирна ограда до 2.20 м над прилежащия терен и 
кабелни линии НН над ФвЕЦ и Разрешение за ползване № ДК-07-Г-4/01.02.2013 г. за БКТП 
и кабелни линии СрН и HН.  

С нотариално заверена декларация от 26.03.2013 г., производителят е декларирал, че 
е получил минимална безвъзмедна помощ в размер 7 680 евро по програма JEREMIE 
(Съвместни европейски ресурси за микро-, малки и средни предприятия), представляващи 
9.5% от общия размер на инвестицията 157 611.94 лв. без ДДС, за изграждането на 
фотоволтаичната централа с инсталирана мощност 69.12 кВт. 

Финансирането е по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика 2007-2013 г.“, финансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от 
националния бюджет. 

При проверката се установи, че от производителя „БИН Евстатиеви“ ЕООД през 
периода от 30.11.2013 г. до 30.09.2015 г. е закупена общо 170 728 КВт електрическа енергия 
за 94 470.62 лв. Електрическата енергия е фактурирана от производителя по договорената  
преференциална цена, определена с Решение на ДКЕВР № Ц-36/07.11.2011 г. 553.34 лв./за 
МВтч, за ФЕЦ с инсталирана мощност над 30 кВтp до 200 кВтp процент на финансиране до 
10 на сто. 

Видно от гореизложеното, за въвеждане в експлоатация на централата са налични 
две разрешения за ползване № ДК-07-Г-24/29.06.2012 г. за Фотоволтаична електроцентрала 
и прозирна ограда до 2.20 м над прилежащия терен и кабелни линии НН над ФвЕЦ и № ДК-
07-Г-4/01.02.2013 г. за БКТП и кабелни линии СрН и HН.  

 Определянето на преференциалната цена от 553.34 лв./за МВтч, цена действаща към 
датата на първото разрешение 29.06.2012 г. и определена с Решение на ДКЕВР № Ц-
36/07.11.2011 г., цена която е по-висока от тази в размер 188.10 лв./за МВтч, цената 
действаща към датата на второто разрешение 01.02.2013 г. и определена с Решение на 
ДКЕВР № Ц-29/29.08.2012 г. е във връзка с Решение на ДКЕВР № Ж - 211/27.09.2013 г. 
Решението е по жалба от „Матея Солар“ ЕООД срещу „Енерго - Про Продажби“ АД, 
относно определяне на цената за изкупуване на електрическа енергия. С решението 
комисията е дала задължителни указания на крайния снабдител да сключи договор за 
изкупуване по преференциалната цена, действаща към датата на първото разрешение. 

2.2.5. На 13.08.2012 г. е сключен Договор № 268/2012 г. с „Дамик“ ООД, област Русе, 
община Две Могили, с. Могилино за изкупуване на електрическа енергия, произведена от 
ФвЕЦ „Могилино 2“ с обща инсталирана мощност 105.75 киловатпика (kWp). Съгласно 
чл.2, ал.1 договорът влиза в сила от датата на въвеждане в експлоатация на централата и е 
със срок на действие е 20 години. За въвеждане в експлоатация на централата е издадено 
Разрешение за ползване № ДК-07-Р-36/29.06.2012 г. С чл.16, ал.3 е договорена 
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преференциална цена от 356.36 лв./за МВтч без ДДС, определена с Решение на ДКЕВР № 
Ц-36/07.11.2011 година.  

С нотариално заверена декларация от 31.07.2014 г., производителят е декларирал, че 
е кандидатствал за подпомагане със средства от национална или европейска схема за 
подпомагане, по мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности“ от ДФ 
„Земеделие – Разплащателна агенция“, със заявление идентификационен номер 
18/311/00569 от 09.12.2011 г. и декларирал 0 (нула) процента финансиране. Финансирането 
на производителя е било 70 на сто от размера на инвестицията, но в последствие ДФЗ 
отказва изплащането на финансовата помощ по сключения договор № 18/311/00569 от 
19.09.2012 година.  

Приложена е квитанция за прием на заявление за подпомагане, издадена от 
„Разплащателна агенция“, от която са видни номера и датата на заявлението. 

Предвид датата на заявлението за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ 
09.12.2011 г., същото е постъпило в ДФЗ след влизане в сила на ЗЕВИ и на основание §11 от 
ДР на ЗЕВИ, разпоредбите на чл.31, ал.7, т.2 и ал.8 са приложими. 

При проверката се установи, че от производителя „Дамик“ ООД през периода от 
30.09.2012 г. до 31.08.2015 г. е закупена общо 434 339 КВт електрическа енергия за 
154 781.04 лв. Същата е фактурирана от производителя и съответно изплатена от „Енерго – 
Про Продажби“ АД по договорената преференциална цена 356.36 лв./за МВтч, определена с 
Решение на ДКЕВР № Ц-36/07.11.2011 г., за ФЕЦ с инсталирана мощност над 30 кВтр до 
200 кВтр. 

2.2.6. На 02.07.2014 г. е сключен Договор № 399/2014 г. с ЕТ „Тодора Колева 
Недева“, област Велико Търново, община Стражица, с. Николаево за изкупуване на 
електрическа енергия, произведена от ФвЕЦ „Николаево“ с обща инсталирана мощност 
29.76 киловатпика (kWp). Съгласно чл.2, ал.1 договорът влиза в сила от датата на 
сключването му и е със срок на действие е 20 години. За въвеждане в експлоатация на 
централата е издадено Заявление за извършено монтиране на инсталацията № 
3036634/30.05.2014 г. С чл.16, ал.3 е договорена преференциална цена от 192.56 лв./за МВтч 
без ДДС, определена с Решение на ДКЕВР № Ц-20/28.06.2013 година.  

С нотариално заверена декларация от 23.05.2014 г., производителят е декларирал, че 
има сключен договор с ДФЗ от 28.06.2012 г. за подпомагане по мярка 312 „Подкрепа за 
създаване и развитие на микропредприятия“. Приложена е квитанция за прием на заявление 
за подпомагане, издадена от „Разплащателна агенция“, от която са видни номера и датата на 
заявлението 04/312/02337 от 09.12.2011 г. Финансирането е 80 на сто от одобрените и 
реално извършени от ползвателя разходи, свързани с осъществяването на проекта. 

Предвид датата на заявлението за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ 
09.12.2011 г., същото е постъпило в ДФЗ след влизане в сила на ЗЕВИ и на основание §11 от 
ДР на ЗЕВИ, разпоредбите на чл.31, ал.7, т.2 и ал.8 са приложими.  

При проверката се установи, че от производителя ЕТ „Тодора Колева Недева“ през 
периода от 31.08.2014 г. до 30.09.2015 г. е закупена общо 40 428 КВт електрическа енергия 
за 7 742.09 лв., фактурирана от производителя и съответно изплатена от „Енерго – Про 
Продажби“ АД, в т.ч. 464 КВт  проведени 72-часови проби, заплатени по цена от 100.43 лв., 
съгласно чл.17, ал.1 от договора и 39 964 КВт по договорена цена 192.56лв./за МВтч. 

Видно от гореизложеното цената от 192.56лв./за МВтч е определената в съответствие 
с Решение на КЕВР № Ц-20/28.06.2013 г. цена за ФЕЦ, монтирани на покриви и фасади с 
инсталирана мощност до 30 кВтр и с процент на безвъзмездно финансиране над 70 до 80%. 

2.2.7. На 26.01.2015 г. е сключен Договор № 410/2015 г. с Кооперация „Черни Лом“, 
област Търговище, община Опака, с.Гърчиново за изкупуване на електрическа енергия, 
произведена от ФвЕЦ „Гърчиново“ с обща инсталирана мощност 98.28 киловатпика (kWp). 
Съгласно чл.2, ал.1 договорът влиза в сила от датата на въвеждане в експлоатация на 
централата и е със срок на действие е 20 години. За въвеждане в експлоатация на 
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централата е издадено Разрешение за ползване № СТ-05-1150/09.07.2013 г. С чл.16, ал.3 е 
договорена преференциална цена от 130.04 лв./за МВтч без ДДС, определена с Решение на 
ДКЕВР № Ц-20/28.06.2013 година.  

С нотариално заверена декларация от 30.07.2015 г., производителят е декларирал, че 
е кандидатствал за подпомагане със средства от национална или европейска схема за 
подпомагане, по мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности“ от ДФ 
„Земеделие – Разплащателна агенция“, със заявление идентификационен номер 
25/311/00424 от 21.11.2011 г. Финансирането е 80 на сто от одобрените и реално извършени 
от ползвателя разходи, свързани с осъществяването на проекта. Приложена е квитанция за 
прием на заявление за подпомагане, издадена от „Разплащателна агенция“, от която са 
видни номера и датата на заявлението. 

Предвид датата на заявлението за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ 
21.11.2011 г., същото е постъпило в ДФЗ след влизане в сила на ЗЕВИ и на основание §11 от 
ДР на ЗЕВИ, разпоредбите на чл.31, ал.7, т.2 и ал.8 са приложими.  

При проверката се установи, че от производителя Кооперация „Черни Лом“ през 
периода от 30.04.2015 г. до 30.09.2015 г. е закупена общо 62 154 КВт електрическа енергия 
за 8 087.72 лв., фактурирана от производителя и съответно изплатена от „Енерго – Про 
Продажби“ АД по договорена цена 130.04 лв./за МВтч. 

Видно от гореизложеното цената от 130.04 лв./за МВтч е определената в 
съответствие с Решение на ДКЕВР № Ц-20/28.06.2013 г. цена за ФЕЦ с инсталирана 
мощност над 30 кВтр до 200 до кВтр и с процент на безвъзмездно финансиране над 70 до 
80%. 

2.2.8. На 24.06.2015 г. е сключен Договор № 420/2015 г. с „Екосолар 13“ ЕООД, гр. 
Разград за изкупуване на електрическа енергия, произведена от ФвЕЦ „Венелин“ с обща 
инсталирана мощност 4.75 киловатпика (kWp), находяща се на покрива на съществуваща 
сграда. Съгласно чл.2, ал.1 договорът влиза в сила от датата на сключването му и е със срок 
на действие е 20 години. За въвеждане в експлоатация на централата е издадено Заявление 
за извършено монтиране на инсталацията от 21.05.2015 г. С чл.16, ал.3 е договорена 
преференциална цена от 164.60 лв./за МВтч без ДДС, определена с Решение на ДКЕВР № 
Ц-14/01.07.2014 година.  

С нотариално заверена декларация от 20.05.2015 г. производителят е декларирал, че е 
ползвал средства от европейска схема за подпомагане по Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси“ и получените безвъзмездни средства за придобиване на материали и 
дълготрайни материални активи от ЕСФ са 56 на сто от изразходваните за изграждането на 
централата средства. Приложено е заявление за кандидатстване по процедура за 
безвъзмездна помощ BG051РО001-1.2.03 „Насърчаване стартирането на проекти за 
развитие на самостоятелна стопанска дейност – Компонент 2“, с идентификационен № ЕSЕ 
-1203-07-08013 от 27.05.2013 година. 

Предвид датата на заявлението за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ 
27.05.2013 г., същото е постъпило в Агенцията по заетостта след влизане в сила на ЗЕВИ и 
на основание §11 от ДР на ЗЕВИ, разпоредбите на чл.31, ал.7, т.2 и ал.8 са приложими. 

При проверката се установи, че от производителя Кооперация „Екосолар 13“, ЕООД 
през периода от 31.07.2015 г. до 30.09.2015 г. е закупена общо 1 776 КВт електрическа 
енергия за 289.46 лв., фактурирана от производителя и съответно изплатена от „Енерго – 
Про Продажби“ АД, в т.ч. 73 КВт  проведени 72-часови проби, заплатени по цена от 125.32 
лв., съгласно чл.17, ал.1 от договора и 1 703 КВт по договорена цена 164.60 лв./за МВтч. 

Определената цена от 164.60 лв./за МВтч е цена за ФЕЦ, монтирани на покриви и 
фасади, с инсталирана мощност до 5кВтр и с процент на безвъзмездно финансиране над 50 
до 60% по Решение на КЕВР № Ц-14/01.07.2014 година.  

Във връзка с декларирания процент на финансиране и доказване на същият – 56 на 
сто, производителят „Екосолар 13“ ЕООД е представил следните документи: 
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- Заявление за кандидатстване по процедура за безвъзмездна помощ „Насърчаване на 
проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност - Компонент II“, с наименование 
на проектното предложение „Посреднически и административни услуги в соларния бизнес с 
изграждане на демонстрационна покривна фотоволтаична централа“, с обща сума на 
проектното предложение 19 998.76 лева; 

- Договор за безвъзмездна финансова помощ № ЕSЕ-1203-07-08013 от 01.04.2014 г., 
със срок на изпълнение на проекта 4 месеца и обща сума на допустимите разходи 19 792.12 
лв. Договорени са всички условия по отпускане на помощта, включително по чл.3, ал.3 
договорена безвъзмездна финансова помощ в размер на 100% от одобрените общите 
допустими разходи. Към договора е приложен Бюджет на проекта, включващ разходи за: 
възнаграждения – 3 087 лв.; закупуване на материали и консумативи – 3 101 лв.; външни 
услуги – 1 060 лв.; придобиване на ДМА – 8 532 лв.; организация и управление – 1 510 лв., 
невъзстановим ДДС –2 306 лв. и 196 лв. други;  

- Опис и приложени документи за извършени разходи за закупени материали, 
консумативи и придобиване на ДМА, изразходвани за изграждане на централата, на обща 
стойност 11 277.11 лв. без ДДС /13 532.53 лв. с ДДС/, одобрени и финансирани от ОПРЧР; 

- Опис на платежните документи, с приложени фактури, за извършени разходи за 
изграждане на централата без финансиране за 6 471.49 лв. с ДДС. В този опис 
производителят е посочил, че процентът на подпомагане по европейската схема е 56%, 
предвид съотношението на направените разходи за изграждане на централата – одобрени и 
финансирани от ОПРСР – 13 532.53 лв. с ДДС /11 277.11 лв. без ДДС/ и общо разходи, 
изразходвани за изграждане на централата – 20 004.20 лева; 

 - Документи на Агенцията по заетостта, съгласно които верифицираните разходи по 
проекта са на стойност 19 750.30 лева. 

Предвид нормативните разпоредби и разгледаните по-горе документи, а именно:  
• чл.31, ал.8 от ЗЕВИ, съгласно който, когато инвестицията за изграждане на 

енергийния обект за производство на електрическа енергия се подпомага със средства от 
национална или европейска схема за подпомагане, електрическата енергия се изкупува от 
обществения или крайния снабдител по групи цени, определени от КЕВР, при условията и 
по реда на наредбата по чл.36, ал.3 от ЗЕ; 

• наредбата по чл.36, ал.3 от ЗЕ, Наредба № 1 за регулиране на цените на 
електрическата енергия, в която е регламентиран начина на определяне на 
преференциалните цени от ДКЕВР/КЕВР; 

• Насоки за кандидатстване по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ по процедура „Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна 
стопанска дейност – Компонент II“, публикувани на страницата на Агенцията за заетостта. 
Със същите е определено, че максимален размер на безвъзмездната финансова помощ не 
може да надхвърля 20 000 лева, като не се изисква собствено участие (съфинансиране) от 
страна на кандидата. Допустимите преки разходи /разходите за предоставяне на 
инвестиционна подкрепа за стартиране на бизнеса/ по правилата на ЕФРР не трябва да 
надвишават 60% от преките допустими разходи по проекта. Финансирането по Договор № 
ЕSЕ-1203-07-08013/01.04.2014 г. е в размер 19 792.12 лв., в т.ч. 10 176 лв. /с вкл. ДДС/ за 
придобиване на ДМА, или 55.72 на сто от преките допустими разходи;  

• Решение на КЕВР № Ц-14 от 01.07.2014 г., в което критерият за определяне на 
преференциалните цени за видовете производители е процент на безвъзмездното 
финансиране;  

• Договор № ЕSЕ-1203-07-08013/01.04.2014 г., в който е определен процент 
безвъзмездна финансова помощ -  100 % от одобрените и реално извършени разходи, в т.ч. 
и разходите за материали, консумативи и придобити ДМА. 

Видно от гореизложеното, цената за изкупуване на електрическа енергия от ФвЕЦ 
„Венелин“, за изграждането на която е използвана безвъзмездна финансова помощ от 
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Агенцията по заетостта в размер 19 792.12 лв., представляваща 99 % от одобрените и реално 
извършени разходи, следва да е в размер 138.84 лв./за МВтч, цена определена с Решение на 
КЕВР № Ц-14 от 01.07.2014 г., т.10 за ФЕЦ до 5 МВч, монтиран на покрив, при процент на 
безвъзмездното финансиране в границите над 80% до 90%. 

2.2.9. На 03.06.2014 г. е сключен Договор № 396/2014 г. с „Атанасов груп“ ЕООД,  
област Добрич, гр. Добрич за изкупуване на електрическа енергия, произведена от централа 
за производство на биогаз „Атанасов груп“ с обща инсталирана мощност 800 киловатпика 
(kWp), комбиниран цикъл, работеща чрез индиректно използване на биомаса от растителни 
и животински субстанции. Съгласно чл.2, ал.1 договорът влиза в сила от датата на 
въвеждане в експлоатация на централата и е със срок на действие е 20 години. За въвеждане 
в експлоатация на централата е издадено Разрешение за ползване № СТ-05-697/25.04.2014 г. 
С чл.16, ал.3 е договорена преференциална цена от 440.56 лв./за МВтч без ДДС, определена 
с Решение на ДКЕВР № Ц-20/28.06.2013 г.  

С нотариално заверена декларация от 07.05.2014 г., производителят е декларирал, че 
е кандидатствал за подпомагане по кредитна линия на Европейската банка за 
възстановяване и развитие /ЕБВР/ чрез банка ДСК за Енергийна ефективност и 
възобновяеми енергийни източници за България /КЛЕЕВИ/, с искана безвъзмездна помощ 
9.61 на сто от сумата на инвестицията. Заявлението е от 23.04.2014 година.  

Предвид датата на заявлението за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ 
23.04.2014 г., същото е след влизане в сила на ЗЕВИ и на основание §11 от ДР на ЗЕВИ, 
разпоредбите на чл.31, ал.7, т.2 и ал.8 са приложими.  

При проверката се установи, че от производителя „Атанасов груп“ ЕООД през 
периода от 30.06.2014 г. до 30.09.2015 г. е закупена общо 7 338.786 КВт електрическа 
енергия за 3 214 717.50 лв., фактурирана от производителя и съответно изплатена от 
„Енерго – Про Продажби“ АД, като следва: 

- 124.820 КВт проведени 72-часови проби, заплатени по цена от 100.43 лв., съгласно 
чл.17, ал.1 от договора;  

 - 258.320 КВт по цена 440.56 лв./за МВтч за м.юни 2014 година; . 
     - 6 995.646 КВт по цена 444.01 лв./за МВтч за м.юли 2014 г. – септември 2015 г., във 

връзка с чл.31, ал.4 и чл.32, ал.4 от ЗЕВИ, относно ежегодно (до 30 юни) актуализиране на 
преференциалната цена на електрическата енергия, произведена от биомаса, и Решение на 
КЕВР № Ц-14/01.07.2014 г., цена за ЕЦ, с инсталирана мощност над 500 кВт до 1 500 кВт, с 
процент на безвъзмездно финансиране до 10 на сто. 

2.2.10. На 02.04.2014 г. е сключен Договор № 388/2015 г. с ЕТ „Чилер 91 - Сезгин 
Рамис“, област Силистра, община Дулово, с.Чернолик за изкупуване на електрическа 
енергия, произведена от ФвЕЦ „Чернолик“ с обща инсталирана мощност 97.70 киловатпика 
(kWp). Съгласно чл.2, ал.1 договорът влиза в сила от датата на въвеждане в експлоатация на 
централата и е със срок на действие 20 години. За въвеждане в експлоатация на централата 
е издадено Разрешение за ползване № СТ-05-2072/25.11.2013 г. С чл.16, ал.3 е договорена 
преференциална цена от 130.04 лв./за МВтч без ДДС, определена с Решение на ДКЕВР № 
Ц-20/28.06.2013 година.  

С нотариално заверена декларация от 26.03.2014 г., производителят е декларирал, че 
е кандидатствал за подпомагане със средства от национална или европейска схема за 
подпомагане, със заявление съм ДФЗ от 09.11.2011 г. и е декларирал финансиране 80 на сто 
от размера на инвестицията. Приложена е квитанция за прием на заявление за подпомагане, 
издадена от „Разплащателна агенция“, от която са видни мярка за подпомагане 311 
„Разнообразяване към неземеделски дейности“,  идентификационен номер 19/311/00386 и 
дата 09.11.2011 година. 

Предвид датата на заявлението за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ 
09.11.2011 г., същото е постъпило в ДФЗ след влизане в сила на ЗЕВИ и на основание §11 от 
ДР на ЗЕВИ, разпоредбите на чл.31, ал.7, т.2 и ал.8 са приложими.  
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При проверката се установи, че от производителя ЕТ „Чилер 91 - Сезгин Рамис“ през 
периода от 30.04.2014 г. до 30.09.2015 г. е закупена общо 188 324 КВт електрическа енергия 
за 24 481.09 лв. Електрическата енергия е фактурирана от производителя по договорената 
преференциална цена 130.04 лв./за МВтч, определена с Решение на ДКЕВР № Ц-
20/28.06.2013 г., за ФЕЦ с инсталирана мощност над 30 кВтр до 200 кВтр, като първите 290 
КВт по цена от 100.41 лв./за МВтч (за проведени 72 часови проби, по чл.17, ал.1 от договора 
за изкупуване). 

2.2.11. На 27.03.2015 г. е сключен Договор № 416/2015 г. с „Агробел 2010“ ЕООД, 
област Русе, община Бяла, гр. Бяла за изкупуване на електрическа енергия, произведена от 
ФвЕЦ „Бяла“ с обща инсталирана мощност 30 киловатпика (kWp). Съгласно чл.2, ал.1 
договорът влиза в сила от датата на въвеждане в експлоатация на централата и 
съоръженията за присъединяване. Същият е със срок на действие 20 години С чл.16, ал.3 е 
договорена преференциална цена от 141.96 лв./за МВтч без ДДС, определена с Решение на 
ДКЕВР № Ц-14 от 01.07.2014 г. За въвеждане в експлоатация на централата е издадено 
Заявление за извършено монтиране № 3709925/19.03.3015 година. 

С нотариално заверена декларация от 11.03.2015 г., производителят е декларирал, че 
за изграждане на фотоволтаична централа е ползвал европейско финансиране по мярка 311 
„Разнообразяване към неземеделски дейности“ от ДФ „Земеделие – Разплащателна агенция. 
Приложена е квитанция за прием на заявление за подпомагане, издадена от „Разплащателна 
агенция“, от която са видни идентификационен номер 18/311/00521 от 08.12.2011 г., 
кандидатстване по мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности“. 
Финансирането на производителя е 80 на сто от одобрените и реално извършени от 
ползвателя разходи, свързани с осъществяването на проекта.  

Предвид датата на заявлението за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ 
09.12.2011 г., същото е постъпило в ДФЗ след влизане в сила на ЗЕВИ и на основание §11 от 
ДР на ЗЕВИ, разпоредбите на чл.31, ал.7, т.2 и ал.8 са приложими. 

При проверката се установи, че от производителя  „Агробел 2010“ ЕООД“ през 
периода от 30.04.2015 г. до 30.09.2015 г. е закупена общо 19 857 КВт електрическа енергия 
за 2 818.32 лв. Електрическата енергия е фактурирана от производителя по договорената  
преференциална цена, определена с Решение на ДКЕВР № Ц-14 от 01.07.2014 г. за ФЕЦ с 
инсталирана мощност над 5 кВтр до 30 кВтр, монтирани на покриви и фасади 141.96 лв./за 
МВтч, като първите 34 КВт по цена от 125.32 лв./за МВтч (за проведени 72 часови проби, 
по чл.17, ал.1 от договора за изкупуване). 

2.2.12. На 28.11.2013 г. е сключен Договор № 241/2013 г. с „Фотосинт“ ЕООД област 
Добрич, община Каварна, гр. Каварна за изкупуване на електрическа енергия, произведена 
от ФвЕЦ „Фотосинт“, с обща инсталирана мощност 75 киловатпика (kWp). Съгласно чл.2, 
ал.1 договорът влиза в сила от датата на въвеждане в експлоатация на централата и 
съоръженията за присъединяване. Същият е със срок на действие е 20 години. С чл.16, ал.3 
е договорена преференциална цена от 356.36 лв./за МВтч без ДДС, определена с Решение на 
ДКЕВР № Ц-36 от 07.11.2011  г. За въвеждане в експлоатация на централата е издадено 
Разрешение за ползване № ДК-07-СИР-110/27.06.2012 година. 

С нотариално заверена декларация от 27.08.2012 г., производителят е декларирал, че 
е подал заявление за подпомагане със средства по мярка 312 от Държавен фонд 
„Земеделие“. Приложена е квитанция за прием на заявление за подпомагане, издадена от 
„Разплащателна агенция“, от която са видни идентификационен номер 08/312/02463 от 
27.07.2012 г., кандидатстване по мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на 
микропредприятия“. Финансирането на производителя е 80 на сто от одобрените и реално 
извършени от ползвателя разходи, свързани с осъществяването на проекта. 

Предвид датата на заявлението за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ 
27.07.2012 г., същото е постъпило в ДФЗ след влизане в сила на ЗЕВИ и на основание §11 от 
ДР на ЗЕВИ, разпоредбите на чл.31, ал.7, т.2 и ал.8 са приложими. 
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При проверката се установи, че от производителя „Фотосинт“ ЕООД през периода от 
28.02.2014 г. до 30.09.2015 г. е закупена общо 174 517 КВт електрическа енергия за            
62 190.88 лв. Електрическата енергия е фактурирана от производителя по договорената  
преференциална цена, определена с Решение на ДКЕВР № Ц-36 от 07.11.2011 г. за ФЕЦ с 
инсталирана мощност над 30 кВтр до 200 кВтр 356.36 лв./за МВтч. 

2.2.13. На 28.11.2013 г. е сключен Договор № 241/2013 г. с „Перихелион“ ЕООД 
област Добрич, община Каварна, гр. Каварна за изкупуване на електрическа енергия, 
произведена от ФвЕЦ „Перихеликон“, с обща инсталирана мощност 75 киловатпика (kWp). 
Съгласно чл.2, ал.1 договорът влиза в сила от датата на въвеждане в експлоатация на 
централата и е със срок на действие 20 години. С чл.16, ал.3 е договорена преференциална 
цена от 356.36 лв./за МВтч без ДДС, определена с Решение на ДКЕВР № Ц-36 от 07.11.2011 
г. За въвеждане в експлоатация на централата е издадено Разрешение за ползване № ДК-07-
СИР-108/27.06.2012 година. 

С нотариално заверена декларация от 24.08.2012 г., производителят е декларирал, че 
е подал заявление за подпомагане със средства по мярка 312 от Държавен фонд 
„Земеделие“. Приложена е квитанция за прием на заявление за подпомагане, издадена от 
„Разплащателна агенция“, от която са видни идентификационен номер 08/312/ 02466 от 
09.12.2011 г., кандидатстване по мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на 
микропредприятия“. Финансирането на производителя е 80 на сто от одобрените и реално 
извършени от ползвателя разходи, свързани с осъществяването на проекта. 

Предвид датата на заявлението за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ 
09.12.2011 г., същото е постъпило в ДФЗ след влизане в сила на ЗЕВИ и на основание §11 от 
ДР на ЗЕВИ, разпоредбите на чл.31, ал.7, т.2 и ал.8 са приложими. 

При проверката се установи, че от производителя „Перихеликон“ ЕООД през 
периода от 28.02.2014 г. до 30.09.2015 г. е закупена общо 174 405 КВт електрическа енергия 
за 62 150.97 лв. Електрическата енергия е фактурирана от производителя по договорената  
преференциална цена, определена с Решение на ДКЕВР № Ц-36 от 07.11.2011 г. за ФЕЦ с 
инсталирана мощност над 30 кВтр до 200 кВтр  356.36 лв./за МВтч.  

2.2.14. На 28.11.2013 г. е сключен Договор № 240/2013 г. с „Еквинокс“ ЕООД област 
Добрич, община Каварна, гр. Каварна за изкупуване на електрическа енергия, произведена 
от ФвЕЦ „Евинокс“, с обща инсталирана мощност 75 киловатпика (kWp). Съгласно чл.2, 
ал.1 договорът влиза в сила от датата на въвеждане в експлоатация на централата и 
съоръженията за присъединяване. Същият е със срок на действие 20 години. С чл.16, ал.3 е 
договорена преференциална цена от 356.36 лв./за МВтч без ДДС, определена с Решение на 
ДКЕВР № Ц-36 от 07.11.2011 г. За въвеждане в експлоатация на централата е издадено 
Разрешение за ползване № ДК-07-СИР-109/27.06.2012 година. 

С нотариално заверена декларация от 24.08.2012 г., производителят е декларирал, че 
е подал заявление за подпомагане със средства по мярка 312 от Държавен фонд 
„Земеделие“. Приложена е квитанция за прием на заявление за подпомагане, издадена от 
„Разплащателна агенция“, от която са видни идентификационен номер 08/312/02454 от  
09.12.2011 г., кандидатстване по мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на 
микропредприятия“. Финансирането на производителя е 80 на сто от одобрените и реално 
извършени от ползвателя разходи , свързани с осъществяването на проекта.  

Предвид датата на заявлението за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ 
09.12.2011 г., същото е постъпило в ДФЗ след влизане в сила на ЗЕВИ и на основание §11 от 
ДР на ЗЕВИ, разпоредбите на чл.31, ал.7, т.2 и ал.8 са приложими. 

При проверката се установи, че от производителя „Еквинокс“ ЕООД през периода от 
28.02.2014 г. до 30.09.2015 г. е закупена общо 173 727 КВт електрическа енергия за 
61 909.36 лв. Електрическата енергия е фактурирана от производителя по договорената  
преференциална цена, определена с Решение на ДКЕВР № Ц-36 от 07.11.2011 г. за ФЕЦ с 
инсталирана мощност над 30 кВтр до 200 кВтр  356.36 лв./за МВтч. 
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2.2.15. На 28.11.2013 г. е сключен Договор № 239/2013 г. със „Сънспот“ ЕООД, 
област Добрич, община Каварна, гр. Каварна за изкупуване на електрическа енергия, 
произведена от ФвЕЦ „Сънспот“, с обща инсталирана мощност 75 киловатпика (kWp). 
Съгласно чл.2, ал.1 договорът влиза в сила от датата на въвеждане в експлоатация на 
централата и съоръженията за присъединяване. Същият е със срок на действие 20 години. С 
чл.16, ал.3 е договорена преференциална цена от 356.36 лв./за МВтч без ДДС, определена с 
Решение на ДКЕВР № Ц-36 от 07.11.2011  г. За въвеждане в експлоатация на централата е 
издадено Разрешение за ползване № ДК-07-СИР-107/27.06.2012 година. 

С нотариално заверена декларация от 29.08.2012 г., производителят е декларирал, че 
е подал заявление за подпомагане със средства по мярка 312 от Държавен фонд 
„Земеделие“. Приложена е квитанция за прием на заявление за подпомагане, издадена от 
„Разплащателна агенция“, от която са видни идентификационен номер 08/312/02458 от 
09.12.2011 г., кандидатстване по мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на 
микропредприятия“. Финансирането на производителя е 80 на сто от одобрените и реално 
извършени от ползвателя разходи, свързани с осъществяването на проекта.  

Предвид датата на заявлението за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ 
09.12.2011 г., същото е постъпило в ДФЗ след влизане в сила на ЗЕВИ и на основание §11 от 
ДР на ЗЕВИ, разпоредбите на чл.31, ал.7, т.2 и ал.8 са приложими. 

При проверката се установи, че от производителя  „Сънспот“ ЕООД през периода от 
28.02.2014 г. до 30.09.2015 г. е закупена общо 173 257 КВт електрическа енергия за  
61 741.87 лв. Електрическата енергия е фактурирана от производителя по договорената  
преференциална цена, определена с Решение на ДКЕВР № Ц-36 от 07.11.2011 г. за ФЕЦ с 
инсталирана мощност над 30 кВтр до 200 кВтр 356.36 лв./за МВтч. 

2.2.16. На 10.12.2014 г. е сключен Договор № 404/2014г. с „Крепост - 2001“ ЕООД 
област Търговище, община Опака, с. Крепча за изкупуване на електрическа енергия, 
произведена от ФвЕЦ „Крепча“, с обща инсталирана мощност 97.70 киловатпика (kWp). 
Съгласно чл.2, ал.1 договорът влиза в сила от датата на въвеждане в експлоатация на 
централата и съоръженията за присъединяване. Същият е със срок на действие 20 години. С 
чл.16, ал.3 е договорена преференциална цена от 130.04 лв./за МВтч без ДДС, определена с 
Решение на ДКЕВР № Ц-20 от 28.06.2013  г. За въвеждане в експлоатация на централата е 
издадено Разрешение за ползване № СТ-05-1149/09.07.2013 година. 

С искане за сключване на договор за изкупуване на електрическа енергия вх. № 
3118434/19.06.2014г., производителят е декларирал, че е подал заявление за подпомагане 
със средства по мярка 311 от Държавен фонд „Земеделие“. Приложена е квитанция за прием 
на заявление за подпомагане, издадена от „Разплащателна агенция“, от която са видни 
идентификационен номер 25/311/00409 от 14.11.2011 г., кандидатстване по мярка 311 
„Разнообразяване към неземеделски дейности“. Финансирането на производителя е 80 на 
сто от одобрените и реално извършени от ползвателя разходи, свързани с осъществяването 
на проекта.  

Предвид датата на заявлението за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ 
14.11.2011 г., същото е постъпило в ДФЗ след влизане в сила на ЗЕВИ и на основание §11 от 
ДР на ЗЕВИ, разпоредбите на чл.31, ал.7, т.2 и ал.8 са приложими. 

При проверката се установи, че от производителя „Крепост - 2001“ ЕООД през 
периода от 31.01.2015 г. до 30.09.2015 г. е закупена общо  96 302 КВт електрическа енергия 
за 12 457.22 лв. Електрическата енергия е фактурирана от производителя по договорената  
преференциална цена, определена с Решение на ДКЕВР № Ц-20 от 28.06.2013   за ФЕЦ с 
инсталирана мощност над 30 кВтр до 200 кВтр 130.04 лв./за МВтч, като първите 1 277 КВт 
по цена от 78.47 лв./за МВтч (за проведени 72 часови проби, по чл.17, ал.1 от договора за 
изкупуване).  

2.2.17. На 29.04.2015 г. е сключен Договор № 414/2015г. с „Транс Инвест“ ЕООД 
област Велико Търново, община  Стражица, с. Мирово за изкупуване на електрическа 
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енергия, произведена от ФвЕЦ „Мирово“, с обща инсталирана мощност 24 киловатпика 
(kWp). Съгласно чл.2, ал.1 договорът влиза в сила от датата на въвеждане в експлоатация на 
централата и съоръженията за присъединяване. Същият е със срок на действие е 20 години. 
С чл.16, ал.3 е договорена преференциална цена от 150.23 лв./за МВтч без ДДС, определена 
с Решение на ДКЕВР № Ц-14 от 01.07.2014  г. За въвеждане в експлоатация на централата е 
издадено Заявление за извършено монтиране № 3621326/25.02.2015 година. 

С нотариално заверена декларация от 23.02.2015 г. производителят е декларирал, че е 
подал заявление за подпомагане със средства по мярка 4.1 “Прилагане на стратегии за 
местно развитие от Държавен фонд „Земеделие“. Приложена е квитанция за прием на 
заявление за подпомагане, издадена от „Разплащателна агенция“, от която са видни 
идентификационен номер 41/3/3110230 от 07.01.2013 г., кандидатстване по мярка 4.1 
“Прилагане на стратегии за местно развитие“ от  Програмата за развитие на селските 
райони за периода 2007 – 2013 г. Финансирането на производителя е 70 на сто от 
одобрените и реално извършени от ползвателя разходи, свързани с осъществяването на 
проекта. 

Предвид датата на заявлението за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ 
07.01.2013 г., същото е постъпило в ДФЗ след влизане в сила на ЗЕВИ и на основание §11 от 
ДР на ЗЕВИ, разпоредбите на чл.31, ал.7, т.2 и ал.8 са приложими. 

При проверката се установи, че от производителя „Транс Инвест“ ЕООД през 
периода от 31.05.2015 г. до 30.09.2015 г. е закупена общо  17 670 КВт електрическа енергия 
за 2 651.42 лв. Електрическата енергия е фактурирана от производителя по договорената  
преференциална цена, определена с Решение на ДКЕВР № Ц-14 от 01.07.2014 г. за ФЕЦ с 
инсталирана мощност над 5 кВтр до 30 кВтр 150.23 лв./за МВтч, като първите 126 КВт по 
цена от 125.32 лв./за МВтч (за проведени 72 часови проби, по чл.17, ал.1 от договора за 
изкупуване). 

2.3. Проверката на производителите на електрическа енергия, със сключени договори 
за изкупуване на електрическа енергия от „Енерго - Про Продажби“ АД, 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, с производителите в Регистъра  за гаранциите за 2012 г., 
2013 г., 2014 г. и 2015 г. на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР), относно 
вписани в регистрите данни за използвани схеми за подпомагане.  

При извършената съпоставка с вписаните данни в регистрите на АУЕР се установи 
следното: 

  за девет производители, при 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, такава информация не е 
вписана в регистрите на АУЕР. Това са производителите: „Слънчева енергия - 2“ ЕООД, 
обект на проверка по п.2.1.7; ЕТ „Михаела – 08 – Петя Йорданова“, обект на проверка по 
п.2.1.8; „Солар Енерджи 5“ ЕООД, обект на проверка по п.2.1.18; „Оникс Енерджи ЕООД, 
обект на проверка по п.2.1.27; „Соларен парк Пряспа 1“ ЕООД, обект на проверка по 
п.2.1.29; „Аурора - ЗК“ ЕООД, обект на проверка по п.2.1.46; „Вестонел“ ЕООД, обект на 
проверка п.2.1.54; „Мегаинвест – България“ ЕООД, обект на проверка по п.2.1.58; 
„Атанасов груп“ ЕООД, обект на проверка по п.2.2.9 от доклада. 

 за шест производители, за които в регистрите на АУЕР е налична информация за 
използвани схеми за подпомагане, такава информация липсва в „Енерго – Про Продажби“ 
АД, както следва: 

2.3.1. „Дегрец“ ООД, гр. Попово, област Търговище. Сключен е Договор № 
39/03.01.2007 г. за изкупуване на електрическа енергия, произведена от ВяЕЦ „Чунчево 66“ 
с инсталирана мощност 450 KW, находяща се в землището на с. Раковски, Община Каварна, 
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област Добрич. С Анекс № 1/26.09.2008 г. е променена инсталираната мощност на централа, 
на 950 KW, състояща се от два ветрогенератора, по 450 KW и 500 KW.  

С нотариално заверена декларация от 31.07.2015 г., управителите на „Дегрец“ ООД  
Цветанка Иванова Илиева и Драгомир Гатев Илиев са декларирали, че не са кандидатствали 
за подпомагане със средства от национална или европейска схема за подпомагане.  

Съгласно регистрите на АУЕР, производителят е използвал схема за подпомагане 
„Клееви“ (Кредитна линия за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници) 
при изграждане на ВяЕЦ „Чунчево РОМ 66“, с. Раковски, Община Каварна.  

Видно от гореизложеното, управителите Цветанка Иванова Илиева и Драгомир Гатев 
Илиев са подали в „Енерго - Про Продажби“ АД декларация с невярно съдържание. 

Преференциалната цена, по която е фактурирана произведената електрическа 
енергия от „Дегрец“ ООД, съответно изплатена и префактурирана от „Енерго – Про 
Продажби“ АД на НЕК ЕАД за последния регулаторен период (от 01.01.2014 г. до 
31.07.2015 г.) е 148.58 лв./за МВтч, определена по Решение № Ц-10/30.03.2011 г. на ДКЕВР, 
т.10 „Вятърни електрически централи, работещи с асинхронен генератор с кафезен ротор“, 
във връзка с приложение на §7, ал.1 от ПЗР на ЗЕВИ. На основание чл.32, ал.3 от ЗЕВИ, 
преференциалната цена се определя за целия срок  на договора за изкупуване по чл.31, ал.2 
от ЗЕВИ. При приложение на §18 от ПЗРЗИДЗЕ и финансиране на производителя до 10 на 
сто, преференциалната цена за изкупуване на електрическа енергия, считано от 01.08.2015 г. 
е в размер 82.21 лв./за МВтч, цена определена с Решение на КЕВР № Ц-14 от 01.07.2014 г., 
т.9 „Вятърни електрически централи с асихронен генератор с кафезен ротор“. 

2.3.2. „Вентус България“ ЕООД, гр. София. Сключен е Договор № 169/06.01.2011 г. 
за изкупуване на електрическа енергия, произведена от ВяЕЦ „Храброво“ с инсталирана 
мощност 2 000 KW, находяща се в землището на с. Храброво, Община Балчик, област 
Добрич.  

С нотариално заверена декларация от 31.07.2015 г., управителят на „Вентус 
България“ ЕООД Анатоли Валентинов Линков е декларирал, че не е кандидатствал за 
подпомагане със средства от национална или европейска схема за подпомагане. 

Съгласно регистрите на АУЕР, производителят „Вентус България“ ЕООД е 
използвал схема за подпомагане „Клееви“ (Кредитна линия за енергийна ефективност и 
възобновяеми енергийни източници) при изграждане на ВяЕЦ „Храброво“, с. Храброво, 
Община Балчик. 

Видно от гореизложеното, управителят на „Вентус България“ ЕООД Анатоли 
Валентинов Линков е подал в „Енерго - Про Продажби“ АД декларация с невярно 
съдържание. 

Преференциалната цена, по която е фактурирана произведената електрическа 
енергия от „Вентус България“ ЕООД, съответно изплатена и префактурирана от „Енерго – 
Про Продажби“ АД на НЕК ЕАД за последния регулаторен период (от 01.01.2014 г. до 
31.07.2015 г.) е 188.29 лв./за МВтч, определена по Решение № Ц-10/30.03.2011 г. на ДКЕВР, 
т.8 „Вятърни електрически централи, работещи до 2 250 часа“, във връзка с приложение на 
§7, ал.1 от ПЗР на ЗЕВИ. 

На основание чл.32, ал.3 от ЗЕВИ, преференциалната цена се определя за целия срок  
на договора за изкупуване по чл.31, ал.2 от ЗЕВИ. При приложение на §18 от ПЗРЗИДЗЕ и 
финансиране на производителя до 10 на сто, преференциалната цена за изкупуване на 
електрическа енергия, считано от 01.08.2015 г. е в размер 93.52 лв./за МВтч, цена 
определена с Решение на КЕВР № Ц-14 от 01.07.2014 г., т.37. „Вятърни електрически 
централи от 1000 до 5000 Kw с 2 250 часа“. 

2.3.3. „Милениум груп“ ООД, гр. Несебър, област Бургас. Сключен е Договор № 
131/27.10.2007 г. за изкупуване на електрическа енергия, произведена от ВяЕЦ „Чунчево 2“ 
с инсталирана мощност 900 KW, находяща се в землището на с. Хаджи Димитър, Община 
Каварна, област Добрич.  



Доклад за извършена проверка по чл.80а от ЗЕ 
 

Финансов инспектор: .................... 
/М. Енчева/ 

83

С нотариално заверена декларация от 20.08.2015 г., пълномощникът на „Милениум 
груп“ ООД Георги Христов Когелов, е декларирал, че не е кандидатствал за подпомагане 
със средства от национална или европейска схема за подпомагане. 

Съгласно регистрите на АУЕР, производителят „Милениум груп“ ООД е използвал 
схема за подпомагане „Клееви“ (Кредитна линия за енергийна ефективност и възобновяеми 
енергийни източници) при изграждане на ВяЕЦ „Чунчево след РОМ 134 - 2“, 0.9 MW, с. 
Хаджи Димитър, Община Каварна. 

Видно от гореизложеното, пълномощникът Георги Христов Когелов, е подал в 
„Енерго - Про Продажби“ АД декларация с невярно съдържание. 

Преференциалната цена, по която е фактурирана произведената електрическа 
енергия от „Милениум груп“ ООД, съответно изплатена и префактурирана от „Енерго – 
Про Продажби“ АД на НЕК ЕАД за последния регулаторен период (от 01.01.2014 г. до 
31.07.2015 г.) е 188.29 лв./за МВтч, определена по Решение № Ц-10/30.03.2011 г. на ДКЕВР, 
т.8 „Вятърни електрически централи, работещи до 2 250 часа“, във връзка с приложение на 
§7, ал.1 от ПЗР на ЗЕВИ. На основание чл.32, ал.3 от ЗЕВИ, преференциалната цена се 
определя за целия срок  на договора за изкупуване по чл.31, ал.2 от ЗЕВИ. При приложение 
на §18 от ПЗРЗИДЗЕ и финансиране на производителя до 10 на сто, преференциалната цена 
за изкупуване на електрическа енергия, считано от 01.08.2015 г. е в размер 115.26 лв./за 
МВтч, цена определена с Решение на КЕВР № Ц-14 от 01.07.2014 г., т.36 „Вятърни 
електрически централи от 200 до 1000 КW с 2 250 часа“. 

2.3.4. „Екоенерджи БГ“ ООД, гр. София. Сключен е Договор № 29/10.01.2006 г. за 
изкупуване на електрическа енергия, произведена от ВяЕЦ „Могилище – Север“ с 
инсталирана мощност 2 000 KW, находяща се в землището на с. Могилище, Община 
Каварна, област Добрич.  

С нотариално заверена декларация от 31.07.2015 г., управителите на „Екоенерджи 
БГ“ ООД Стоян Савов Шопов и Антоанета Николоева Балабанова са декларирали, че не са 
кандидатствали за подпомагане със средства от национална или европейска схема за 
подпомагане. 

Съгласно регистрите на АУЕР, производителят „Екоенерджи БГ“ ООД е използвал 
схема за подпомагане чрез ЕБВР при изграждане на ВяЕЦ „Могилище – Север“, с. 
Могилище, Община Каварна.  

Видно от гореизложеното, управителите Стоян Савов Шопов и Антоанета Николоева 
Балабанова са подали в „Енерго - Про Продажби“ АД декларация с невярно съдържание. 

Преференциалната цена, по която е фактурирана произведената електрическа 
енергия от „Екоенерджи БГ“ ООД, съответно изплатена и префактурирана от „Енерго – Про 
Продажби“ АД на НЕК ЕАД за последния регулаторен период (от 01.01.2014 г. до 
31.07.2015 г.) е 148.58 лв./за МВтч, определена по Решение № Ц-10/30.03.2011 г. на ДКЕВР, 
т.10 „Вятърни електрически централи, работещи с асинхронен генератор с кафезен ротор“, 
във връзка с приложение на §7, ал.1 от ПЗР на ЗЕВИ. На основание чл.32, ал.3 от ЗЕВИ, 
преференциалната цена се определя за целия срок  на договора за изкупуване по чл.31, ал.2 
от ЗЕВИ. При приложение на §18 от ПЗРЗИДЗЕ и финансиране на производителя до 10 на 
сто, преференциалната цена за изкупуване на електрическа енергия, считано от 01.08.2015 г. 
е в размер 82.21 лв./за МВтч, цена определена с Решение на КЕВР № Ц-14 от 01.07.2014 г., 
т.9 „Вятърни електрически централи с асихронен генератор с кафезен ротор“. 

2.3.5. „Винд Енерги Варна“ ООД, гр.Варна, община Варна, област Варна. Сключен е 
Договор № 27/04.11.2005 г. за изкупуване на електрическа енергия, произведена от ВтЕЦ 
„Иречек“ с инсталирана мощност 500 KW, находяща се в землището на с. Иречек, Община 
Каварна, област Добрич. С Анекс от 03.05.2007 г. е променена инсталираната мощност на 
централа, на 1000 KW, състояща се от два ветрогенератора, по 500 KW.  
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С декларация от 31.07.2015 г., управителят на „Винд Енерги Варна“ ООД Атанас 
Стоянов Пашалиев е декларирал, че не е кандидатствал за подпомагане със средства от 
национална или европейска схема за подпомагане. 

Съгласно регистрите на АУЕР, производителят „Винд Енерги Варна“ ООД  е 
използвал схема за подпомагане „Клееви-2006, 2007“ (Кредитна линия за енергийна 
ефективност и възобновяеми енергийни източници) при изграждане на ВтЕЦ „Иречек“, с. 
Иречек, Община Каварна.  

Видно от гореизложеното, управителят на „Винд Енерги Варна“ ООД Атанас 
Стоянов Пашалиев е подал в „Енерго - Про Продажби“ АД декларация с невярно 
съдържание. 

Преференциалната цена, по която е фактурирана произведената електрическа 
енергия от „Винд Енерги Варна“ ООД, съответно изплатена и префактурирана от „Енерго – 
Про Продажби“ АД на НЕК ЕАД за последния регулаторен период (от 01.01.2014 г. до 
31.07.2015 г.) е 188.29 лв./за МВтч, определена по Решение № Ц-10/30.03.2011 г. на ДКЕВР, 
т.8 „ ВтЕЦ работещи до 2250 часа“, във връзка с приложение на §7, ал.1 от ПЗР на ЗЕВИ. 
На основание чл.32, ал.3 от ЗЕВИ, преференциалната цена се определя за целия срок  на 
договора за изкупуване по чл.31, ал.2 от ЗЕВИ. При приложение на §18 от ПЗРЗИДЗЕ и 
финансиране на производителя до 10 на сто, преференциалната цена за изкупуване на 
електрическа енергия, считано от 01.08.2015 г. е в размер 93.52 лв./за МВтч, цена 
определена с Решение на КЕВР № Ц-14 от 01.07.2014 г., т.37 „Вятърни електрически 
централи  от 1000 до 5000 kW  с 2250 часа“. 

2.3.6. „Логос“ ЕООД, гр. Каварна, община Каварна, област Варна. Сключен е 
Договор № 74/22.01.2009 г. за изкупуване на електрическа енергия, произведена от ФвЕЦ 
„Автосервиз - гр. Каварна“ с инсталирана мощност 13.8 KWр, находяща се в землището на 
гр. Каварна, Община Каварна, област Добрич.  

Съгласно писмо изх. №  К-EPSR-2746/17.11.2015г. на „Енерго - Про Продажби“ АД 
до финансовата инспекция, производителят „Логос“ ЕООД не е представил  декларация за 
наличието/липсата на подпомагане. 

Съгласно регистрите на АУЕР, производителят „Логос“ ЕООД  е използвал средства 
от Международен фонд „Козлодуй“, администриран от ЕБВР при изграждане на ФтЕЦ 
„Автосервиз - гр. Каварна“, гр. Каварна, Община Каварна.  

Преференциалната цена, по която е фактурирана произведената електрическа 
енергия от „Логос“ ЕООД, съответно изплатена и префактурирана от „Енерго – Про 
Продажби“ АД на НЕК ЕАД за последния регулаторен период (от 01.01.2014 г. до 
31.07.2015 г.) е 699.11 лв./за МВтч, определена по Решение № Ц-10/30.03.2011 г. на ДКЕВР, 
т.12 „ ЕЦ с фотоволтаични модули на 5 кВтр“ във връзка с приложение на §7, ал.1 от ПЗР 
на ЗЕВИ. На основание чл.32, ал.3 от ЗЕВИ, преференциалната цена се определя за целия 
срок на договора за изкупуване по чл.31, ал.2 от ЗЕВИ. При приложение на §18 от 
ПЗРЗИДЗЕ и финансиране на производителя до 10 на сто, преференциалната цена за 
изкупуване на електрическа енергия, считано от 01.08.2015 г. е в размер 165.70 лв./за МВтч, 
цена определена с Решение на КЕВР № Ц-14 от 01.07.2014 г., т.12 „ФЕЦ с инсталирана 
мощност над 30 кВmр до 200 кВmр, монтирани на покриви и фасади“.  

За горепосочените производители, финансирани по кредитна линия на Европейската 
банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), липсва информация за кандидатстването им, за 
размера на разходите за които са кандидатствали, за размера на одобрените разходи и 
сумата на безвъзмездното финансиране, респективно липсва информация за процента на 
безвъзмездно финансиране. Информация за това финансиране е поискана от „Енерго – Про 
Продажби“ АД, но не е представена от банката. Банката е уведомила крайният снабдител, 
че след получаване на отговор от КЕВР и ако програмите по ЕБВР за финансиране на 
проекти за устойчива енергия са относими към промените в ЗЕ, ще представи съответната 
информация. Информация за финансирането не е представена и от производителите. Видно 
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е, че след поискване от „Енерго – Про Продажби“ АД за представяне на декларации,  
производителите са декларирали, че не са кандидатствали за подпомагане със средства от 
национална или европейска схема за подпомагане, а производителят „Логос“ ЕООД не е 
представил декларация. 

Съгласно §1, т.21 от Допълнителните разпоредби на ЗЕВИ на „схема за 
подпомагане“ 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. Видно от определената със закона дефиниция, за посочените по-горе шест 
производители, финансирани чрез ЕБВР са приложими разпоредбите на §18 от ПЗРЗИДЗЕ. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
В резултат от извършената проверка се констатира следното: 
По п.1 от доклада са извършени 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. 
Установи се следното: 

За периода от 01.07.2014 г. до 31.07.2015 г. са действали 376 броя договори за 
изкупуване на електрическа енергия по преференциални цени, сключени между крайния 
снабдител „Енерго - Про Продажби“ АД и производители на електрическа енергия. 

Установи се, че отчетеното количество произведена и постъпила в 
електроразпределителната мрежа активна електрическа енергия от протоколите, неразделна 
част от фактурите, е правилно отнесена в издадените от производителите фактури. 
Количествата електрическа енергия са фактурирани от производителите 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. Крайният снабдител „Енерго - Про Продажби“ АД е продал на обществения 
доставчик „НЕК“ ЕАД количествата електрическа енергия, която е закупил по чл.31 от 
Закона за енергията от възобновяеми източници по цената, по която я е закупил, с което са 
спазени изискванията на чл.94 от Закона за енергетиката. Общо от производителите на 
електрическа енергия е закупена от крайния снабдител и префактурирана на НЕК ЕАД 
909 034 226 kWh електрическа енергия за 213 598 633 лева без ДДС. 

По п.1.3 от доклада е извършена проверка на издадените и прехвърлени гаранции за 
произход, във връзка с изкупуването на електрическа енергия от производителите, 
произведена от възобновяеми източници, по определената преференциална цена, за периода 
от 01.07.2014 г. до 31.07.2015 г.  

Установи че, крайният снабдител „Енерго - Про Продажби“ АД е закупил 
електрическа енергия от 419 975 КВт за 133 112.10 лв. по преференциални цени от 
производителите „К 21“ ООД, „Пчела“ ООД, „Аркан Кени“ ЕООД, Вълкан Страхилов 
Вълканов, Валентин Николаев Фердов, ЕТ „Чилер 91- Сезгин Рамис“, „Еко Сат Систем“ 
ООД и ЕТ „Еко Енерджи – Цвета Одаджийска“, която е префактурирал на обществения 
доставчик „НЕК“ ЕАД. За тази електрическа енергия липсат доказателства (гаранции за 
произход издадени и прехвърлени), че е електрическа енергия, произведена от 



Доклад за извършена проверка по чл.80а от ЗЕ 
 

Финансов инспектор: .................... 
/М. Енчева/ 

86

възобновяеми източници, поради което не са налице основанията за приложение на чл.31, 
ал.1 от ЗЕВИ, за закупуването й на преференциални цени. 

По п.2 от доклада е извършена проверка на договорените преференциални цени и 
изплатена 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. Установи се следното: 

 Между крайния снабдител „Енерго-Про Продажби“ и енергийни предприятия са 
сключени 80 броя договори за изкупуване на електрическа енергия по преференциални 
цени, 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. Общо през периода от 
31.08.2011 г. до 30.09.2015 г. по сключените договори от крайния снабдител „Енерго – Про 
Продажби“ АД е изкупена електрическа енергия в размер 30 046 525 КВтч за 12 875 860.38 
лв. без ДДС. Сключените договори, за които на основание §11 от ДР на ЗЕВИ не се 
прилагат разпоредбите на чл.31, ал.7, т.2 и ал.8 от ЗЕВИ и са приложими разпоредбите на 
§18 ПЗРЗИДЗЕ (договорите сключени преди ЗЕВИ) са 63 броя. Сключените договори след 
влизане на ЗЕВИ в сила са 17 броя. 

 От страна на крайния снабдител „Енерго - Про Продажби“ АД са предприети 
всички възможни действия за правилно приложение на съответстващите преференциални 
цени към датата на въвеждане в експлоатация на енергийните обекти и в зависимост от 
процента на безвъзмездно финансиране, включително тяхната промяна от 01.08.2015 г., във 
връзка с изпълнение изискванията на §18 от ПЗРЗИДЗЕ за договорите по п.2.1 от доклада. 

 Допусната е техническа грешка при определяне на средно претеглената цена за 
производителя  „Солар Енерджи 5“ ЕООД, констатирано по п.2.1.18 от доклада. Определена 
е цена за изкупуване на произведена електрическа енергия от 341 лв./за МВтч вместо 338.19 
лв./за МВтч, съответно фактурираното количество електрическа енергия за м.август 
м.септември 2015 г. е по 341 лв./за МВтч.  

В резултат на техническата грешка, от страна на производителя е фактурирана и 
съответно от „Енерго – Про Продажби“ АД префактурирана на НЕК ЕАД електрическа 
енергия за м.август и септември 2015 г. от 54 684 КВт за 18 647.24  лв. без ДДС, вместо 
18 492.58 лв. без ДДС, или със 153.66 лв. повече от следващите се, изчислени както следва: 
(54 684 КВт х 0.341 лв./за КВтч) - (54 684 КВт х 0.33819 лв./за КВтч) = 153.66 лева. 

По време на проверката техническата грешка е изправена и цената корегирана на 
338.19 лв./за МВтч. 

 Допуснато е неправилно определяне на преференциалната цена за изкупуване на 
електрическа енергия при общо пет производители, във връзка с процента на безвъзмездно 
финансиране за изграждане на инвестицията. Същото е в резултат на некоректно подадена 
информация от ДФЗ, писмо техен изх. № 02-2600/4998/03.08.2015 г. с приложена справка. 
Информацията е актуализирана по време на извършване на проверката с писмо изх. № 02-
2600/4998/17.11.2015 г. на ДФЗ и приложена справка. Производителите са, както следва:  

• по п.2.1.5 от доклада. През м.август и м.септември 2015 г., цената по която е 
закупена произведената от „Тремол Енерджи Солюшънс“ ООД електрическа енергия е 
111.87 лв./за МВтч, цена определена с Решение на КЕВР № Ц-14 от 01.07.2014 г. за ФЕЦ с 
инсталирана мощност над 30 кВтр до 200  до кВтр с процент на безвъзмездно финансиране 
над 50% до 60%. При размер на финансиране 80 на сто, цената за закупуване на 
електрическа енергия от производителя следва да е 106.14 лв./за МВтч.  

В резултат на така определена цена от 111.87 лв./за МВтч, вместо следващата се  от 
100.41 лв./за МВтч, от страна на производителя е фактурирана и съответно от „Енерго – 
Про Продажби“ АД префактурирана на НЕК ЕАД електрическа енергия за м.август и 
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септември 2015 г. от 25 493 КВт за 2 851.90 лв., вместо 2 559.75 лв., или със 292.15 лв. 
повече от следващите се, изчислени както следва: (25 493 КВт х 0.11187 лв./за КВтч) - 
(25 493 КВт х 0.10041 лв./за КВтч) = 292.15 лева. 

• по п.2.1.9 от доклада. През м. август и м.септември 2015 г., цената по която е 
закупена произведената от „Зоненхоф“ ООД електрическа енергия е 106.14 лв./за МВтч, 
цена определена с Решение на КЕВР № Ц-14 от 01.07.2014 г. за ФЕЦ с инсталирана 
мощност над 30 кВтр до 200  до кВтр с процент на безвъзмездно финансиране над 60% до 
70%. При размер на финансиране 79 на сто, цената за закупуване на електрическа енергия 
от производителя следва да е 100.41 лв./за МВтч. 

В резултат на така определена цена от 106.14 лв./за МВтч, вместо следващата се  от 
100.41 лв./за МВтч, от страна на производителя е фактурирана и съответно от „Енерго – 
Про Продажби“ АД префактурирана на НЕК ЕАД електрическа енергия за м.август и 
септември 2015 г. от 22 657 КВт за 2 404.81 лв., вместо 2 274.99 лв., или със 129.82 лв. 
повече от следващите се, изчислени както следва: (22 657 КВт х 0.10614 лв./за КВтч) - 
(22 657 КВт х 0.10041 лв./за КВтч) = 129.82 лева. 

• по п.2.1.53 от доклада. През м. август и м.септември 2015 г., цената по която е 
закупена произведената от „Eс Ел Солар“ ООД електрическа енергия е 106.14 лв./за МВтч, 
цена определена с Решение на КЕВР № Ц-14 от 01.07.2014 г. за ФЕЦ с инсталирана 
мощност над 30 кВтр до 200  до кВтр с процент на безвъзмездно финансиране над 60% до 
70%. При размер на финансиране 80 на сто, цената за закупуване на електрическа енергия 
от производителя следва да е 100.41 лв./за МВтч. 

В резултат на така определена цена от 106.14 лв./за МВтч, вместо следващата се  от 
100.41 лв./за МВтч, от страна на производителя е фактурирана и съответно от „Енерго – 
Про Продажби“ АД префактурирана на НЕК ЕАД електрическа енергия за м.август и 
септември 2015 г. от 25 556 КВт за 2 712.51 лв., вместо 2 566.08 лв., или със 146.07 лв. 
повече от следващите се, изчислени както следва: (25 556 КВт х 0.10614 лв./за КВтч) - 
(25 556 КВт х  0.10041лв./за КВтч) =  146.07 лева. 

• по п.2.1.60 от доклада. През м.август и м.септември 2015 г., цената по която е 
закупена произведената от „Еко Волтмакс“ ЕООД електрическа енергия е 124.48 лв./за 
МВтч, цена определена с Решение на КЕВР № Ц-14 от 01.07.2014 г. за ФЕЦ с инсталирана 
мощност над 30 кВтр до 200 до кВтр с процент на безвъзмездно финансиране над 60% до 
70%.). При размер на финансиране от 78 на сто, цената за изкупуване на електрическа 
енергия от производителя следва да е в размер 117.61 лв./за МВтч (за ФЕЦ с инсталирана 
мощност на покриви и фасади). 

В резултат на така определена цена от 124.48 лв./за МВтч, вместо следващата се  от 
117.61лв./за МВтч, от страна на производителя е фактурирана и съответно от „Енерго - Про 
Продажби“ АД префактурирана на НЕК ЕАД електрическа енергия за м.август и септември 
2015 г. от 30 348 КВт за 3 777.72 лв., вместо 3 569.23 лв., или със 208.49 лв. повече от 
следващите се, изчислени както следва: (30 348 КВт х 0.12448 лв./за КВтч) - (30 348 КВт х 
0.11761 лв./за КВтч) = 208.49 лева. 

• по п.2.1.62 от доклада. През м. август и септември 2015 г., цената по която е 
закупена произведената от „Т Солар“ ЕООД електрическа енергия е 111.87 лв./за МВтч, 
цена определена с Решение на КЕВР № Ц-14 от 01.07.2014 г. за ФЕЦ с инсталирана 
мощност над 30 кВтр до 200 до кВтр с процент на безвъзмездно финансиране над 50% до 
60%. При размер на финансиране от 79 на сто, цената за изкупуване на електрическа 
енергия от производителя следва да е в размер 100.41 лв./за МВтч 

В резултат на така определена цена от 111.87 лв./за МВтч, вместо следващата се  от 
100.41 лв./за МВтч, от страна на производителя е фактурирана и съответно от „Енерго – 
Про Продажби“ АД префактурирана на НЕК ЕАД електрическа енергия за м.август и 
септември 2015 г. от 40 392 КВт за 4 518.66 лв., вместо 4 055.76 лв., или със 462.90 лв. 
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повече от следващите се, изчислени както следва: (40 392 КВт х 0.11187 лв./за КВтч) - ( 40 
392 КВт х 0.10041 лв./за КВтч) = 462.90 лева. 

По време на извършване на проверката, за корегиране на преференциалната цена, по 
която се изкупува електрическата енергия от производителите, от страна на „Енерго – Про 
Продажби“ АД са изпратени писма до петимата производители с анекси към договорите, в 
които правилно са определени преференциални цени. От страна на трима производители - 
„Тремол Енерджи Солюшънс“ ООД,  „Eс Ел Солар“ ООД и „Т Солар“ ЕООД са издадени  
кредитни известия по техните фактури за м.август и м. септември 2015 г. (и за м.октомври), 
съответно за тези корекции са издадени кредитни известия, с приложени справки към тях от 
„Енерго – Про Продажби“ АД към НЕК ЕАД (Кредитни известия №№ 2435, 2436 и 2437 от 
30.11.2015 година. 

 по п.2.1.31 от доклада. През м. август и септември 2015 г., цената по която е 
закупена произведената от „Мира Ел“ ООД електрическа енергия, произведена от МВЕЦ 
„Душево“ е 207.35 лв./MWh без ДДС, определена с Решение на ДКЕВР № Ц-14/01.07.2014 
г., т.5 за руслови ВЕЦ до 5 МВч при процент на безвъзмездното финансиране в границите 
над 20% до 30%. За тази цена от 207.35 лв./MWh без ДДС е подписан анекс между 
производителя и крайния снабдител, в сила от 01.08.2015 г. Във връзка с деклариране 
процента на финансиране, който има пряко значение при определяне на цената, при 
проверката се установи, че производителят първоначално не е посочил такъв, в 
представената пред крайният снабдител нотариално заверена декларация от 09.09.2013 г. На 
30.07.2015 г. производителят е представил нова декларация, в която е посочил финансиране 
в размер 25.60 на сто. За производителя „Мира Ел“ ООД е наличен Договор за финансиране 
№ 07/312/00984/24.08.2011 г. с ДФЗ, за подпомагане по мярка 312. Съгласно договора 
финансирането на производителя е 67 на сто от одобрените и реално извършени разходи, 
свързани с осъществяването на одобрения от ДФ „Земеделие“ проект. В същият размер е 
процента на финансиране, при изчисление на съотношението между стойността на 
одобрената субсидия от 391 157.12 лв. и стойността на одобрените за финансиране за 
разходи от 585 850 лева. 

Цената за изкупуване на електрическа енергия от „МВЕЦ Душево“, за изграждането 
на която е използвана безвъзмездна финансова помощ от ДФЗ в размер 391 157.12 лв., 
представляваща 67% от одобрените и реално извършени разходи, на основание §18 от 
ПЗРЗИДЗЕ, следва да е в размер 160.04 лв./за МВтч, цена определена с Решение на КЕВР № 
Ц-14 от 01.07.2014 г., т.5 за руслови ВЕЦ до 5 МВч при процент на безвъзмездното 
финансиране в границите над 60% до 70%, считано от 01.08.2015 година. 

В резултат на така определена цена от 207.35 лв./за МВтч, вместо следващата се  от 
160.04 лв./за МВтч, от страна на производителя е фактурирана и съответно от „Енерго – 
Про Продажби“ АД префактурирана на НЕК ЕАД електрическа енергия за м.август и 
септември 2015 г. от 71 208 КВт за 14 764.98 лв., вместо 11 396.13 лв., или със 3 368.52 лв. 
повече от следващите се, изчислени както следва: (71 208 КВт х 0.20735 лв./за КВтч) -        
(71 208 КВт х 0.16004 лв./за КВтч) =  3 368.52 лева. 

 по п. 2.2.8 от доклада. През м. юли, м. август и септември 2015 г., цената по която 
е закупена произведената от „Екосолар 13“ ЕООД електрическа енергия е 164.60 лв./за 
МВтч без ДДС, определена с Решение на ДКЕВР № Ц-14/01.07.2014 г., цена за ФЕЦ, 
монтирани на покриви и фасади, с инсталирана мощност до 5кВтр и с процент на 
безвъзмездно финансиране над 50 до 60%. При проверката е констатирано, че с нотариално 
заверена декларация от 20.05.2015 г. производителят е декларирал, че е ползвал средства от 
европейска схема за подпомагане, представляващш 56 на сто от изразходваните за 
изграждането на централата средства. За производителя „Екосолар 13“ ЕООД е наличен 
Договор за безвъзмездна финансова помощ № ЕSЕ-1203-07-08013 от 01.04.2014 г. с 
Агенцията по заетостта. Договорената безвъзмездна финансова помощ е в размер 100% от 
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одобрените общите допустими разходи, а общата сума на допустимите разходи е 19 792.12 
лева.  

Цената за изкупуване на електрическа енергия от ФвЕЦ „Венелин“, за изграждането 
на която е използвана безвъзмездна финансова помощ от Агенцията по заетостта, 
представляваща 99 % от одобрените и реално извършени разходи, следва да е в размер 
138.84 лв./за МВтч, цена определена с Решение на КЕВР № Ц-14 от 01.07.2014 г., т.10 за 
ФЕЦ до 5 МВч, монтирана на покрив, при процент на безвъзмездното финансиране в 
границите над 80% до 90%, считано от датата на подписване на договора за изкупуване на 
електрическа енергия. 

В резултат на така определена цена от 164.60 лв./за МВтч , вместо следващата се  от 
138.84 лв./за МВтч, от страна на производителя е фактурирана и съответно от „Енерго – 
Про Продажби“ АД префактурирана на НЕК ЕАД електрическа енергия за м. юли, м.август 
и септември 2015 г. от 1 703 КВт за 280.31 лв., вместо 236.44 лв., или със 43.87 лв. повече от 
следващите се, изчислени както следва: (1 703 КВт х 0.0.16460 лв./за КВтч) - (1 703 КВт х 
0.13884 лв./за КВтч) =  236.44 лева. 

 За седем броя производители, при които са издадени по две разрешения за 
ползване - за Фотоволтаична електроцентрала и БКТП и кабелни линии, в договора за 
изкупуване е определена по-високата преференциална цена, цената действаща към датата 
на първото разрешение - за ФЕЦ. Констатирано е, че нито една от изградените 
електрически централи не е започнала да произвежда и пренася електрическа енергия до 
електропреносната мрежа след датата на издаване на разрешението на ползване на 
съответната централата. Производството на електрическа енергия, нейно пренасяне до 
електропреносната мрежа и съответно изкупуването й от крайния снабдител при тези 
централи е започнало след датата на издаване на разрешението за ползване на 
съоръженията за присъединяване - БКТП и кабелните линии. Определянето на по-високата 
преференциална цена е в изпълнение на дадените задължителни указания на „Енерго - Про 
Продажби“ АД от ДКЕВР с Решение № Ж - 211/27.09.2013 г. Производителите са, както 
следва: 

1) по п.2.1.21, п.2.1.22 и п.2.1.23 от доклада: 
- в трите договора за изкупуване, с производителите „Нено Бонев Ненов“ ЕООД 

(п.2.1.21), „Стрелиция 2009“ ЕООД (п.2.1.21) и „Ес Енерджи Про“ ЕООД (п.2.1.23),  
определената преференциална цена, в сила до 31.07.2015 г. е по-високата цена, действала 
към датата на първото разрешение за ползване на ФЕЦ, в размер 567.41 лв./за МВтч без 
ДДС, определена с Решение на ДКЕВР № Ц-18/20.06.2011 г. Към датата на второто 
разрешение за ползване - за БКТП и кабелни линии е приложима цена от 188.10 лв./за 
МВтч, цената действала към датата на второто разрешение 28.12.2012 г., определена с 
Решение на ДКЕВР № Ц-28/29.08.2012 година. 

2) по п.2.1.24, п.2.1.25, п.2.1.26 и п.2.2.4 от доклада: 
- в трите договора за изкупуване с производителите „Сън Електрик“ ЕООД (п.2.1.24), 

„Солар Пи Ел“ ЕООД (п.2.1.25) и „Емси - Солар“ ЕООД (п.2.1.26), определената 
преференциална цена, в сила до 31.07.2015 г. е по-високата цена, действала към датата на 
първото разрешение за ползване на ФЕЦ, в размер 567.41 лв./за МВтч без ДДС, определена 
с Решение на ДКЕВР № Ц-18/20.06.2011 г. Към датата на второто разрешение за ползване - 
за БКТП и кабелни линии е приложима цена от 188.10 лв./за МВтч, цената действала към 
датата на второто разрешение 01.02.2013 г., определена с Решение на ДКЕВР № Ц-
28/29.08.2012 година. 

- п.2.2.4 от доклада, в договора за изкупуване с производителя с „БИН Евстатиеви“ 
ЕООД, определената преференциална цена, действаща за срока на договора, е по-високата 
цена, действала към датата на първото разрешение за ползване на ФЕЦ, в размер 553.34 
лв./за МВтч без ДДС, определена с Решение на ДКЕВР № Ц-36/07.11.2011 г. Към датата на 
второто разрешение за ползване - за БКТП и кабелни линии е приложима цена от 188.10 
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лв./за МВтч, цената действаща към датата на второто разрешение 01.02.2013 г. и определена 
с Решение на ДКЕВР № Ц-29/29.08.2012 година. 

Във връзка с наличието на две разрешения за ползване, едното за фотоволтаичната 
електроцентрала с по-предна дата, при всички случаи  издадени до 30.06.2012 г., и второто 
за БКТП и кабелни линии, представляващи съоръжения за присъединяване, определянето на 
преференциални цени и приложение на задължителните указания на Решение № Ж-
211/27.09.2013 г. на ДКЕВР, се установи следното: 

При проверката по п.2.2.4, относно сключения договор, определяне на 
преференциална цена и изкупуване на електрическа енергия от производителя „БИН 
Евстатиеви“ ЕООД, гр. София, произведена от ФвЕЦ „Матея 3“, находяща се в местност 
„Матея“, гр. Дряново, област Габрово се установи, че са налични две разрешения за 
ползване: 

- № ДК-07-Г-24/29.06.2012 г. за Фотоволтаична електроцентрала и прозирна ограда 
до 2.20 м над прилежащия терен и кабелни линии НН над ФвЕЦ и  

- № ДК-07-Г-4/01.02.2013 г. за БКТП и кабелни линии СрН и HН.  
Съгласно забележка в Разрешение за строеж на обект на техническата 

инфраструктура № 36/14.06.2012 г. „БКТП 20 kV/0.4 и кабелни линии CpH и НН“ на 
„Фотоволтаична електроцентрала“, издадено от главния архитект на Община Дряново, 
въвеждането на строеж: „Фотоволтаична електроцентрала“ и на строеж: „БКТП 20 kV/0.4 и 
кабелни линии CpH и НН“ на „Фотоволтаична електроцентрала“ ще се извърши 
едновременно след изпълнение на същите. 

Във връзка с обвързаността на двете съоръжения, относно производството и достъпа 
до електропреносната мрежа (съоръжения за присъединяване), е проведена кореспонденция 
между производителя и „Енерго - Про Продажби“ АД. Първоначално определената от 
крайния снабдител цена за изкупуване на електрическа енергия е определената по решение 
на ДКЕВР към датата на Разрешение за ползване № ДК-07-Г-4/01.02.2013 г. за БКТП и 
кабелни линии СрН и HН, когато фактически централата може да произвежда, а 
произведената електрическа енергия може да се пренася до  електропреносната мрежа, цена 
от 188.10 лв./за МВтч без ДДС, определена с Решение на ДКЕВР № Ц-28/29.08.2012 г.  
Освен, че в разрешението за строеж с № 36/14.06.2012 г. е предвидено едновременното 
въвеждане на централата, БКТП и кабелните линии, същите отговарят на законовото 
определение за енергиен обект, определено с §1, т.23 от ДР на ЗЕ, а именно: „обект или 
съвкупност от обекти, с предназначение в него или посредством него да се извършва 
производство на електрическа и/или топлинна енергия с определена мощност, добив или 
съхранение на нефт или природен газ, пренос, както и преобразуване на параметрите или 
вида на електрическа и топлинна енергия и природен газ, нефт или нефтопродукти през 
мрежи, както и техните спомагателни мрежи и съоръжения, разпределение на електрическа, 
топлинна енергия или природен газ през мрежи, както и техните спомагателни мрежи и 
съоръжения, без инсталациите на клиентите“. 

При проверката на документите, приложени към сключен Договор № 332/2013 г. с 
„Емси - Солар“ ЕООД, област Габрово, община Дряново, гр. Дряново за изкупуване на 
електрическа енергия, произведена от ФвЕЦ „Матея 5“ (обект на проверка по п.2.1.26 от 
доклада и производител от същата група) се установи, че са налични: Предварителен 
договор за присъединяване на обект на независим производител на електрическа енергия, 
сключен от „Е.ОН България Мрежи“ АД и „Емси - Солар“ ЕООД на 01.09.2009 г.; Договор 
за присъединяване на обект на независим производител на електрическа енергия, сключен 
от „Е.ОН България Мрежи“ АД и „Емси - Солар“ ЕООД на 20.05.2010 г.; Анекс № 1 към 
договора за присъединяване от 19.12.2011 г.; Анекс № 2 от 28.12.2012 г., с който е 
променена редакцията на чл.2, ал.2, т.2 от договора, относно мястото и начина на 
присъединяване, а именно че производителят,  съвместно с фирмите „Б И Н Евстатиеви“ 
ЕООД; “ЕВСТИ“ ЕООД; „Бобсън – Солар“ ЕООД; „Матея – Солар“ ЕООД; „Оникс 
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Енерджи“ ЕООД; „Солар Пи Ел“ ЕООД и „Сън Електрик“ ЕООД да изгради трафопост, тип 
БКТП с мощност 630 kVA, с изписани технически характеристики. С приемо-предавателен 
протокол от 06.02.2013 г., “Емси – Солар“ ЕООД е приел от „Б И Н Евстатиеви“ ЕООД 1/8 
идеална част от нов трансформатор, тип БКТП с мощност 630 kVA. 

Видно от горепосочените документи, за присъединяване на електрическите централи 
на осемте производители: „Емси - Солар“ ЕООД, „Б И Н Евстатиеви“ ЕООД; “ЕВСТИ“ 
ЕООД; „Бобсън – Солар“ ЕООД; „Матея – Солар“ ЕООД; „Оникс Енерджи“ ЕООД; „Солар 
Пи Ел“ ЕООД и „Сън Електрик“ ЕООД, производителите съвместно ще изградят  
трафопост, тип БКТП с мощност 630 kVA. 

Изграждането на енергийните обекти на производителите: „Сън Електрик“ ЕООД 
(п.2.1.24), „Солар Пи Ел“ ЕООД (п.2.1.25), „Емси - Солар“ ЕООД (п.2.1.26), „Оникс 
Енерджи ЕООД (п.2.1.27) и „Б И Н Евстатиеви“ ЕООД (п.2.2.4) са подпомагани със 
средства от национална или европейска схема за подпомагане, и същите са обект на 
проверка по п.2 от доклада. 

Изграждането на енергийните обекти на останалите трима производители: „Бобсън – 
Солар“ ЕООД; “ЕВСТИ“ ЕООД и  „Матея – Солар“ ЕООД не са подпомогани със средства 
от национална или европейска схема за подпомагане, и техните разчетни взаимоотношения 
с крайния снабдител за последния регулаторен период са включени в проверката по п.1 от 
доклада. С тези производители са сключени договори за изкупуване на електрическа 
енергия, съответно: № 263/17.10.2013 г., № 265/17.10.2013 г. и № 266/17.10.2013 г. с  
преференциална цена от 567.41 лв./за МВтч без ДДС, определена с Решение на ДКЕВР № 
Ц-18/20.06.2012 г. Определената цена е приложима към разрешенията за ползване на 
Фотоволтаичните електроцентрали, съответно по производители: № ДК-07-Г-22/29.06.2012 
г., № ДК-07-Г-23/29.06.2012 г. и ДК-07-Г-20/29.06.2012 година. 

С Решение № Ж-211/27.09.2013 г. ДКЕВР се е произнесла по жалба на собственика 
на „Матея Солар“ ЕООД срещу „Енерго - Про Продажби“ АД, относно несъгласието на 
производителя с определената от крайния снабдител цена. ДКЕВР е дала на „Енерго - Про 
Продажби“ АД задължителни указания, да сключи с жалбоподателя договор за изкупуване 
на произведената електрическа енергия по преференциална цена, определена с  Решение № 
Ц-18/20.06.2011 г., т.е. цената от 553.34 лв./за МВтч, която е действащата преференциална 
цена към датата на издаване на  Разрешение за ползване на Фотоволтаичната централа № 
ДК-07-Г-20/29.06.2012 година. 

Във връзка със задължителните указания, дадени с Решение № Ж-211/27.09.2013 г. 
на ДКЕВР, при аналогични с „Матея – Солар“ ЕООД случаи, крайният снабдител „Енерго – 
Про Продажби“ АД е договорил с производителите преференциални цени за изкупуване на 
електрическа енергия към датата на разрешението за ползване на фотоволтаичната 
електроцентралата. 

 Установиха се общо девет производители („Слънчева енергия - 2“ ЕООД, ЕТ 
„Михаела – 08 – Петя Йорданова“, „Солар Енерджи 5“ ЕООД, „Оникс Енерджи ЕООД, 
„Соларен парк Пряспа 1“ ЕООД, „Аурора - ЗК“ ЕООД, „Вестонел“ ЕООД, „Мегаинвест – 
България“ ЕООД, „Атанасов груп“ ЕООД), обект на проверка по п.2.2.3 от доклада, при 
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, но тази информация не е вписана в регистрите на АУЕР. 

 Установиха се шест производители, по п.2.2.3 от доклада („Дегрец“ ООД,                 
„Вентус България“ ЕООД, „Милениум груп“ ООД, „Екоенерджи БГ“ ООД, „Винд Енерги 
Варна“ ООД и „Логос“ ЕООД), които чрез ЕБВР са използвали схеми за подпомагане при 
изграждане на енергийните си обекти. За подпомагането липсва информация в „Енерго – 
Про Продажби“ АД, такава информация не е представена на крайния снабдител от 
производителите и от ЕБВР. Производителите не са декларирали, че са кандидатствали за 
подпомагане със средства от национална или европейска схема за подпомагане. При тези 
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производители не са приложени разпоредбите на §18 от ПЗРЗИДЗЕ, при наличие на 
законови условия, в резултат на което след 31.07.2015 г. преференциалните цени не са 
променени. Преференциалните цени и приложимите цени в изпълнение изикванията на §18 
от ПЗРЗИДЗЕ, по производители са следните: 

 

производител преф.цена 
лв./за МВтч 

промяна цена 
с §18 от 

ПЗРЗИДЗЕ 
разлика 

 „Дегрец“ ООД                   148.58 82.21 66.37
 „Вентус България“ ЕООД 188.29 93.52 94.77
„Милениум груп“ ООД 188.29 115.26 73.03
„Екоенерджи БГ“ ООД 148.58 82.21 66.37
„Винд Енерги Варна“ ООД 188.29 93.52 94.77
„Логос“ ЕООД 699.11 165.70 533.41

 
 Установени са подадени декларации с невярно съдържание от представители на 

производители, както следва: 
• по п.2.1.7 от доклада, управителят на „Слънчева енергия - 2“ ЕООД Красимир 

Кирилов Синевирски с нотариално заверена декларация от 11.10.2012 г. е декларирал, че 
инвестицията за изграждането на фотоволтаичната електрическа централа не се подпомага 
със средства от национална или европейска схема за подпомагане, при наличие на 
финансиране от ДФЗ, сключен договор за финансово подпомагане № 18/312/01021 от 
22.07.2013 г. по мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия“ и 
финансиране от 80 на сто. 

• по п.2.1.51 от доклада, управителят на „Каена Парк“ ЕООД Айнер Басриева 
Исайева с искане за сключване на договор за изкупуване на енергия вх. № 662/16.06.2011 г., 
е декларирала, че инвестицията за изграждане на енергийния обект не се подпомага със 
средства от национална или европейска схема за подпомагане. С нотариално заверена 
декларация от 30.07.2015 г., управителят Айнер Басриева Исайева отново е декларирала, че 
не е кандидатствала за подпомагане със средства от национална или европейска схема за 
подпомагане, при наличие на финансиране от ДФЗ, сключен договор за финансово 
подпомагане № 18/312/01369 от 26.10.2011 г. по мярка 312 „Подкрепа за създаване и 
развитие на микропредприятия“ и финансиране от 80 на сто. 

• по п.2.1.54 от доклада, управителят на „Вестонел“ ЕООД Веселка Тонкова Енчева 
чрез Атанас Йорданов Енчев - пълномощник на производителя, с нотариално заверена 
декларация от 19.10.2012 г. е декларирал, че инвестицията за изграждането на 
фотоволтаичната електрическа централа не се подпомага със средства от национална или 
европейска схема за подпомагане, при наличие на финансиране от ДФЗ, сключен договор за 
финансово подпомагане № 19/312/01274 от 29.06.2010 г. по мярка 312 „Подкрепа за 
създаване и развитие на микропредприятия“ и финансиране от 80 на сто. 

• по п.2.3.1 от доклада, управителите на „Дегрец“ ООД  Цветанка Иванова Илиева и 
Драгомир Гатев Илиев с нотариално заверена декларация от 31.07.2015 г., са  декларирали, 
че не са кандидатствали за подпомагане със средства от национална или европейска схема 
за подпомагане, при наличие на вписване в регистрите на АУЕР за използване на схема за 
подпомагане „Клееви“ (Кредитна линия за енергийна ефективност и възобновяеми 
енергийни източници) при изграждане на ВяЕЦ „Чунчево РОМ 66“, с. Раковски, Община 
Каварна.  

• по п.2.3.2 от доклада, управителят на „Вентус България“ ЕООД Анатоли 
Валентинов Линков, с нотариално заверена декларация от 31.07.2015 г., е декларирал, че не 
е кандидатствал за подпомагане със средства от национална или европейска схема за 
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подпомагане, при наличие на вписване в регистрите на АУЕР за използване на схема за 
подпомагане „Клееви“ (Кредитна линия за енергийна ефективност и възобновяеми 
енергийни източници) при изграждане) при изграждане на ВяЕЦ „Храброво“, с. Храброво, 
Община Балчик.  

• по п.2.3.3 от доклада, пълномощникът на „Милениум груп“ ООД Георги Христов 
Когелов, с нотариално заверена декларация от 20.08.2015 г., е декларирал, че не е 
кандидатствал за подпомагане със средства от национална или европейска схема за 
подпомагане, при наличие на вписване в регистрите на АУЕР за използване на схема за 
подпомагане „Клееви“ (Кредитна линия за енергийна ефективност и възобновяеми 
енергийни източници) при изграждане на ВяЕЦ „Чунчево след РОМ 134 - 2“, 0.9 MW, с. 
Хаджи Димитър, Община Каварна.  

• по п.2.3.4. от доклада, управителите на „Екоенерджи БГ“ ООД Стоян Савов Шопов 
и Антоанета Николоева Балабанова, с  нотариално заверена декларация от 31.07.2015 г. са 
декларирали, че не са кандидатствали  за подпомагане със средства от национална или 
европейска схема за подпомагане, при наличие на вписване в регистрите на АУЕР за 
използване на схема за подпомагане чрез ЕБВР при изграждане на ВяЕЦ „Могилище – 
Север“, с. Могилище, Община Каварна.  

• по п.2.3.5 от доклада, управителят на „Винд Енерги Варна“ ООД Атанас Стоянов 
Пашалиев, с декларация от 31.07.2015 г., е декларирал, че не е кандидатствал за 
подпомагане със средства от национална или европейска схема за подпомагане, при 
наличие на вписване в регистрите на АУЕР за използване на схема за подпомагане „Клееви-
2006, 2007“ (Кредитна линия за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни 
източници) при изграждане на ВтЕЦ „Иречек“, с. Иречек, Община Каварна.  

 
Приложение от № 38 до № 126 

 
Настоящият доклад се състави в два еднообразни екземпляра, от които един за 

Агенцията за държавна финансова инспекция и един за „Енерго - Про Продажби” АД, гр. 
Варна. 
 
 
 

 
Държавен  финансов инспектор:.......................... 

                                                                                                         /М. Енчева/ 
 

Главен финансов инспектор: ………………… 
/М. Милева/ 

 
Главен финансов инспектор: ………………… 

/Пл. Канева/ 



/t.rl

3AKIIOqEHI,IE

no florna4 M [E-421I0,I2.201,5 roAI4Ha, cbcraBen rrpu r{3BbprrreHara rpoBepKa no .u.80a, an.4 or
3arona 3a eHeprerfiKara ua ,,Euepro - llpo llpogaN6ra" A[, rp. Bapua, Bapna Tayrpc-f, 6yn,

,,Bra4ucran BapHeuvur" Ng 258, ot Mapuaua Cr:osnona Eu.rena * Ha AJrbxuocr,qbpxanen $rznancon
r{HcneKrop n AreurlrE.[Ta 3 a .{bpxanua Q uuancoBa }rHcrre xrJwx I AAQVII,

Cteg nptuBauero Ha AoKJrara, B cpoKbr onpeAeneH rro peAa Ha ul.80a, a-n.l1 or 3arona ga

eHeprerlaKara, He rlocrbru rrocrblrl{ rr?rcMeHo craHoBr{rqe rro AoKJraAa or Bopxua flnwmrpona lleuena,
feoprn Koprunx ot fpysnx, lllaueH Cro-{Hon CreQanoe u f:r'a Mapvnoea {rarrlrarpona - r{[eHoBe Ha
Ynpaeurernur cbBer na,,EHepro - IIpo llpogaN6ra" $, rp. Bapua.

KOHCTaTaTIVIITe OCTaBaT HenpOMeHOHr{, KaKTO. Ca OTpa3eHI,r B AOKnaAa,

04.01.2016 r.

/M, Eg-resa/

CoQaa - 1040
yn, "Jlere" Ne2

Ter.. 021 9859 5101
@arc: 02/ 981 50 42
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