
 

 

 

Отговори на често задавани въпроси, 
свързани с издаване/ издаване и прехвърляне/ прехвърляне на гаранции за 

произход на енергията от възобновяеми източници 

 

 

1. Има ли изменение и допълнение на Наредбата по чл. 35, ал. 4 от 

Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ)? 

Отговор: Наредба № РД-16-1117/14.10.2011 г. на министъра на 

икономиката, енергетиката и туризма за условията и реда за издаване, 

прехвърляне, отмяна и признаване на гаранциите за произход на енергията от 

възобновяеми източници е обнародвана в Държавен вестник бр. 84 от 

28.10.2011 г., в сила от 01.01.2012 г.; изменена и допълнена в Държавен 

вестник  бр. 54 от 17.07.2012 г., в сила от 17.07.2012 г.; изменена в Държавен 

вестник бр. 24 от 12.03.2013 г., в сила от 12.03.2013 г.  

 

 

2. Какви са образците, по които трябва да се подават необходимите 

документи? 

Отговор: Заявление за издаване/ издаване и прехвърляне/ прехвърляне на 

гаранции за произход на енергия от възобновяеми източници се изготвя и 

подава по образец –приложение към чл. 4, ал. 3 от Наредбата. Примерен 

образец на заявлението, както и указания за неговото попълване, можете да 

намерите тук: 

http://www.seea.government.bg/index.php?option=com_content&view=article

&id=9290&Itemid=239&lang=bg 

 

3. От коя дата следва да се подава заявление за издаване/ издаване и 

прехвърляне/прехвърляне на гаранции за произход на енергия от 

възобновяеми източници в Агенция за устойчиво енергийно развитие 

(АУЕР)? 

http://www.seea.government.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=9290&Itemid=239&lang=bg
http://www.seea.government.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=9290&Itemid=239&lang=bg


Отговор: Съгласно § 9, ал. 2 от ЗЕВИ, Държавната комисия за енергийно 

и водно регулиране (ДКЕВР) издава сертификати за произход за 

електрическата енергия от възобновяеми източници, произведена до датата на 

влизане в сила по чл. 35, ал. 4 от ЗЕВИ на министъра на икономиката, 

енергетиката и туризма за условията и реда за издаване, прехвърляне, отмяна 

и признаване на гаранциите за произход на енергията от възобновяеми 

източници. Това означава, че: 

 за електрическата енергия, произведена до 31.12.2011 г., 

производителите следва да подадат писмено заявление за издаване на 

сертификат за произход на електрическа енергия от възобновяеми източници 

до ДКЕВР; 

 за енергията, произведена след 31.12.2011 г., заявления за издаване/ 

издаване и прехвърляне/ прехвърляне на гаранции за произход на енергия от 

възобновяеми източници се подават в АУЕР. 

 

4. За какъв период и в какви срокове се подава заявление за 

издаване/ издаване и прехвърляне/ прехвърляне на гаранции за произход 

на енергия от възобновяеми източници? 

Отговор: Съгласно чл. 4, ал. 3 от Наредбата заявлението се подава след 

изтичане на календарния месец, в който е произведена енергията, но не по-

късно от: 

 десет календарни месеца след месеца, в който енергията е произведена 

– от производителите по чл. 24, т. 1 от ЗЕВИ, а именно от енергийни обекти 

за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници с обща 

инсталирана мощност до 30 kW включително, които се предвижда да бъдат 

изградени върху покривни и фасадни конструкции на присъединени към 

електроразпределителната мрежа сгради и върху недвижими имоти към тях в 

урбанизирани територии; 

 един календарен месец след месеца, в който енергията е произведена – 

от производители извън тези по чл. 24, т. 1 от ЗЕВИ. 

 

5. Може ли да се издаде гаранция за произход на енергия от 

възобновяеми източници за производството на количество енергия по-

късно от 10 месеца след месеца, в който енергията е произведена при 

подаване на заявление за издаване/издаване и прехвърляне/ прехвърляне 

на гаранции за произход от производителите по чл. 24, т. 1 от ЗЕВИ? 

Отговор: Гаранция за произход на енергия от възобновяеми източници не 

се издава, тъй като валидността на гаранциите е 12 месеца от производството 

на съответната единица енергия. 

 



6. Какво е минималното количество енергия от възобновяеми 

източници, за което може да бъде подадено заявление за издаване/ 

издаване и прехвърляне/прехвърляне на гаранции за произход? 

Отговор: Заявление не се подава за енергия от възобновяеми източници, 

произведена само в един календарен месец, когато произведеното    

количество през този календарен месец е по-малко от 1 MWh, тъй като това е 

минималното количество енергия, за което може да бъде издадена гаранция 

за произход. 

 

7. Къде в новия образец на заявлението за издаване/ издаване и 

прехвърляне/прехвърляне на гаранции за произход на енергия от 

възобновяеми източници производителите следва да укажат броя 

гаранции и съответно на кого ги прехвърлят (обществен доставчик, 

краен снабдител, търговец с енергия)? 

Отговор: В т. 13 на заявлението „Друга допълнителна информация, 

свързана с процеса на производство на енергия“ се упоменават броя гаранции 

и съответно на кого се прехвърлят – обществен доставчик, краен снабдител 

и/или търговец с енергия. 

 

8. Какъв период следва да се упомене от производителите на енергия 

от възобновяеми източници в т. 5 на заявлението за издаване/ издаване и 

прехвърляне/ прехвърляне на гаранции за произход? 

Отговор: В т. 5 на заявлението за издаване/ издаване и прехвърляне/ 

прехвърляне на гаранции за произход от възобновяеми източници се 

упоменава периода отразен в протокола за търговско мерене на произведено 

количество енергия и във фактурата, издадена при продажбата му. 

 

9. Какви други документи е необходимо да бъдат представени със 

заявлението за издаване/ издаване и прехвърляне/ прехвърляне на 

гаранции за произход на енергия от възобновяеми източници? 

Отговор: Към заявлението се представят: 

 справка по чл. 4, ал. 7 от Наредбата – оригинал (по образец); 

 фактури, издадени при продажбата на съответното количество енергия 

– заверено копие; 

 документ за платена такса – оригинал или заверено копие; 

 данни за местонахождението на уредите за търговско измерване и на 

регистриращите контролни уреди (еднолинейна схема) – заверено копие; 

 двустранно подписани протоколи за търговско мерене на произведено 

количество енергия от възобновяеми източници – заверено копие; 

 разрешение за ползване – заверено копие; 



 друга допълнителна информация или документи, имащи отношение 

към данните и обстоятелствата, съдържащи се в заявлението. 

 

10. По какъв начин следва да се представят копия от двустранно 

подписаните протоколи за търговско мерене от производителите на 

енергия, при положение че обществения доставчик, крайните снабдители 

и/или търговците с енергия им предоставят този документ по електронен 

път, подписан с електронен подпис, в съответствие със Закона за 

електронния документ и електронния подпис? 

Отговор: Прилагат се: 

 електронно подписаните протоколи от търговското измерване на 

произведеното количество енергия на електронен носител; 

 подписани, подпечатани и заверени от производителя със заверка 

„вярно с оригинала” протоколи от търговското измерване на произведеното 

количество енергия на хартиен носител. 

 

11.  На какъв носител следва да бъдат подавани необходимите 

документи, свързани с издаване/ издаване и прехвърляне/ прехвърляне 

на гаранции за произход на енергията, произведена от възобновяеми 

източници? 

Отговор: Заявлението и приложените към него документи се представят 

на хартиен и на електронен носител, като при несъответствие водещ е 

хартиеният носител. Под електронен носител се разбира магнитен (дискета) 

или оптичен (диск) носител. 

 

12.  По какъв начин се подават необходимите документите в АУЕР – 

лично, по куриер или с писмо с обратна разписка? 

Отговор: И трите варианта са приемливи. Когато документите се подават 

лично, заявителят трябва да се яви в АУЕР, на адрес: гр. София 1000, ул. 

Екзарх Йосиф № 37. 

 

13.  Какви такси се заплащат за разглеждане на заявление за 

издаване/ издаване и прехвърляне/ прехвърляне на гаранции за произход 

на енергията от възобновяеми източници? 

Отговор: Тарифата за таксите (приета с ПМС № 26/ 10.02.2012 г., обн. в 

ДВ, бр.14/17.02.2012 г.) е изменена с Постановление на Министерски съвет № 

84/ 05.04.2013 г. (обнародвано в Държавен вестник, бр. 35 от 12.04.2013., в 

сила от 12.04.2013 г.). 

 Съгласно чл. 3 от изменената Тарифа, дължимата държавна такса за 

разглеждане на подадено заявление за издаване/ издаване и прехвърляне/ 



прехвърляне на гаранции за произход на енергията от възобновяеми 

източници е 20 лева. 

Номерът на банковата сметка на АУЕР, по която таксата следва да се 

преведе е: 

БНБ - ЦУ пл. "Александър I" 1 

(BIC) на БНБ - BNBGBGSD 

IBAN - BG08 BNBG 9661 3100 1425 01 /нова банкова сметка от 22.01.2015г./ 

АУЕР не е регистрирана по ЗДДС. 

Таксата за разглеждане на подадено заявление за издаване/ издаване и 

прехвърляне/ прехвърляне на гаранции за произход може да бъде платена: 

 по банков път; 

 на ПОС терминал в АУЕР. 

 

14. По какъв начин се възстановява надвнесена такса за разглеждане 

на заявления за издаване на гаранции за произход? 

      Отговор: В случаите, в които производител на енергия от ВИ има 

надвнесена такса за разглеждане на заявления за издаване на гаранции за 

произход, е необходимо да попълни искането за възстановяване на 

недължимо платена такса, качено на интернет страницата АУЕР в раздел 

„Гаранции за произход”, подраздел „Образци на документи”. 

 

15.  Издава ли АУЕР фактура за заплащането на дължимата 

държавна такса за разглеждане на подадено заявление за издаване/ 

издаване и прехвърляне/прехвърляне на гаранции за произход на 

енергията от възобновяеми източници? 

Отговор: Съгласно чл. 7, ал. 7 от Закона за счетоводството, при 

стопански операции, отнасящи се до задължения към бюджетни предприятия, 

възникнали на основание и по реда на нормативен акт, първичният 

счетоводен документ по чл. 7, ал. 1 е съответният платежен документ за 

извършено плащане. 

 

16.  В какви срокове се разглеждат подадените от производителите 

заявления и приложените към тях документи и съответно се изготвят 

заповедите за издаване/издаване и прехвърляне/ прехвърляне на 

гаранции за произход? 

Отговор: Подадените заявления за издаване/ издаване и прехвърляне/ 

прехвърляне на гаранции за произход и приложенията към тях се проверяват 

за съответствие с изискванията на чл. 4 от Наредбата в 10-дневен срок от 

постъпването им, като в случаите, когато: 



 подадено заявление отговаря на нормативно установените изисквания 

изпълнителният директор на АУЕР се произнася със заповед и гаранциите се 

издават чрез вписване в регистъра по чл. 14 от Наредбата в 14-дневен срок от 

постъпване на заявлението; 

 се установи, че заявлението или приложенията към него не отговарят 

на изискванията на чл. 4 от Наредбата, включително когато не е платена такса 

за разглеждане на заявлението, на заявителя се изпраща съобщение да 

отстрани в 7-дневен срок допуснатите нередовности. В случай че 

нередовностите не бъдат отстранени в срок, преписката се прекратява с 

резолюция на изпълнителния директор на АУЕР, за което заявителят се 

уведомява. 

 

17.  Как могат да ни бъдат предоставени заповедите на Директора на 

АУЕР за издадени и прехвърлени гаранции? 

Отговор: Заповедите за издадени и прехвърлени гаранции за енергия, 

произведена през 2012 година се получават: 

 в АУЕР лично от управителя на дружеството или от упълномощено от 

него лице с нотариално заверено пълномощно; 

 чрез куриер за Ваша сметка, като бъде посочен входящия номер на 

енергийния обект, наименованието на дружеството и месеците, за които са 

издадени гаранции. 

 Заповедите за издадени и прехвърлени гаранции за енергия, 

произведена след 01.01.2013г. ще бъдат изпращани директно по служебен път 

на крайните снабдители, обществения доставчик и търговците с енергия, 

подписани с универсален електронен подпис по смисъла на Закона за 

електронния документ и електронния подпис. 


