УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ
ЗА ИЗДАВАНЕ / ИЗДАВАНЕ И ПРЕХВЪРЛЯНЕ / ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ГАРАНЦИИ ЗА
ПРОИЗХОД НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ (ВИ)
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
ПРИ ПЪРВОНАЧАЛНО ПОДАВАНЕ:
1. Заявление за издаване / издаване и прехвърляне / прехвърляне на гаранции за
произход на енергия от ВИ – оригинал (по образец);
2. Справка по чл. 4, ал. 7 от Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№РД-16-1117/14.10.2011 г. (обн., ДВ, бр. 54 от 17.07.2012 г.) – оригинал (по
образец);
3. Фактури, издадени при продажбата на съответното количество енергия –
заверено копие;
4. Документ за платена такса в размер на 20 лв. – оригинал или заверено копие;
5. Данни за местонахождението на уредите за търговско измерване и на
регистриращите контролни уреди – еднолинейна схема – заверено копие;
6. Протокол от търговско измерване на произведено количество енергия от ВИ –
заверено копие;
7. Разрешение за ползване на енергийния обект – заверено копие;
ПРИ ПОСЛЕДВАЩО ПОДАВАНЕ:
1. Заявление за издаване / издаване и прехвърляне / прехвърляне на гаранции за
произход на енергия от ВИ– оригинал (по образец);
2. Справка по чл. 4, ал. 7 от Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№РД-16-1117/14.10.2011 г. (обн., ДВ, бр. 54 от 17.07.2012 г.) – оригинал (по
образец);
3. Фактури, издадени при продажбата на съответното количество енергия –
заверено копие;
4. Документ за платена такса в размер на 20 лв. – оригинал или заверено копие;
5. Протокол от търговско измерване на произведено количество енергия от ВИ –
заверено копие;
6. Разрешение за ползване на енергийния обект (Подава се само при пускане в
експлоатация на допълнителни мощности) – заверено копие.
Документите се подават в Агенция за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) в
един екземпляр на хартиен носител, а тези по т. 1 и 2 – и на електронен носител.
Подаването може да стане лично, по куриер или с писмо на адреса на АУЕР: София
1000, ул. „Екзарх Йосиф” № 37.
Всички документи, за които не се изисква изрично да се представят в оригинал,
следва да бъдат приложени като заверени копия – подписани, подпечатани и със
заверка „вярно с оригинала”.
В случай, че подадените заявления не са надлежно подписани и подпечатани и
не са окомплектовани с необходимите документи или тези нередовности не бъдат
отстранени в нормативноопределения срок, на основание чл. 5 от Наредба №РД 161117/14.10.2011 г., преписката се прекратява.

Заявлението може да се подаде и по електронен път при условията и по реда
на Закона за електронния документ и електронния подпис.
УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ
1. Заявление за издаване / издаване и прехвърляне / прехвърляне на гаранция за
произход на енергия от ВИ:
- В графа „входящ номер” се попълва входящия номер, поставен в
Деловодството на АУЕР, при първоначално подаване на комплекта
документи за издаване на гаранции за произход на енергия от ВИ. Под този
номер производителят фигурира в Регистъра на гаранциите за произход на
интернет страницата на АУЕР.
- В заявлението се посочват актуални телефон, факс и e-mail за
осъществяване на контакт при необходимост.
- Наименованието на енергийния обект, произведеното количество енергия и
периода на производство трябва да съответстват на тези от протокола от
търговско измерване и на фактурата, издадена при продажбата на
съответното количество енергия.
- Количеството произведена енергия се вписва в заявлението задължително
в MWh, без да се закръглява (изписват се всички значещи цифри след
десетичната запетая) и без да се добавят остатъци от предишни периоди.
- В т. 13 на заявлението се вписва броя на издадените гаранции и съответно
новия собственик на когото се прехвърлят.
- Производителите по чл. 24, т. 1 от Закона за енергията от възобновяеми
източници, при подаване на заявление за издаване /издаване и
прехвърляне/ прехвърляне на гаранции, за повече от един месец (след
месеца, в който е произведена енергията) посочват сумата от енергията по
всички приложени протоколи и фактури за издадени при продажбата на
съответното количество енергия.
2. Копия от двустранно подписани протоколи за търговско мерене:
- При положение, че протоколите от търговско мерене са подписани с
електронен подпис, в съответствие със Закона за електронния документ и
електронния подпис към заявлението за издаване /издаване и прехвърляне/
прехвърляне на гаранции за произход следва да се приложи:
 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.
3. Документ за платена такса:
- При плащане по електронен път се прилага разпечатано платежно от
електронната банка, което се подписва от заявителя и се подпечатва.
- В графата „основания за плащане” се попълва вх. № на заявлението, както
и периода, за който се иска издаване на гаранции. При първоначално
подаване се вписват наименованието на производителя, периода, за който
се иска издаване на гаранции и наименованието на енергийния обект.

-

При заплащане на такси за повече обекти с едно платежно нареждане, в
него се вписват входящите номера на всички заявления и копие от
документа се прилага към всяко от тях.

4. Пълномощно:
- Заявлението задължително се подписва от лицето, представляващо
заявителя, съгласно неговата регистрация. Освен подписа, на заявлението
се поставя дата и печат. В случай, че заявлението се подписва от друго
лице, същото трябва да е надлежно упълномощено за това, което се
удостоверява с представяне на пълномощно - оригинал. Когато
пълномощното е представено с първото заявление и не е настъпила
промяна в обстоятелствата, представяне на пълномощно с всяко следващо
заявление не е необходимо.
5. Не се допускат поправки, зачерквания и задрасквания върху вече попълнено,
подписано и подпечатано заявление. Ако се налага корекция, то същата се
удостоверява с подписа и печата на заявителя.
Попълнен образец на заявление за издаване / издаване и прехвърляне
/ прехвърляне на гаранции за произход на енергията от възобновяеми
източници, съгласно Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ РД-16-1117/ 14.10.2011 г. (обн., ДВ, бр. 54 от 17.07.2012 г.)

Приложение към чл. 4, ал. 3
Вх. №

ВГ-01-ХХХX

ДО
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР
НА АГЕНЦИЯТА ЗА УСТОЙЧИВО
ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ
за издаване/ издаване и прехвърляне/ прехвърляне на гаранция за произход на
енергия от възобновяеми източници (вярното се подчертава)
от
"ИВАНОВ" ЕООД
(собствено, бащино и фамилно име на физическото лице или фирма на юридическото лице или едноличния
търговец съгласно търговската регистрация)
гр. София 1000, ул. "Първа", № 123

(постоянен адрес на физическото лице, съответно седалище и адрес на управление на юридическото лице или
едноличния търговец)

Димитър Димитров, гр. Варна, ул. "Морска" № 12
(лице за контакт, адрес за кореспонденция)

документ за самоличност на физическото лице:
издаден
№
на
от
код по
123456789
БУЛСТАТ/ЕИК:
BIC
BG00BGUS123456789
BGUSBGSF
IBAN
код
при
Българо-американска кредитна банка АД
телефон:
02-1234567
02-7654321
факс:
ivanov@abv.bg
e-mail:
представлявано от:
Иван Иванов Иванов
(трите имена)

документ за самоличност:
издаден
123456789
№
на
на длъжност

01.01.2011

от
Управител

МВР - София

УВАЖАЕМИ/А ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР,
1. Моля, на основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за издаване,
прехвърляне, отмяна и признаване на гаранциите за произход на енергията от
възобновяеми източници, да ми бъде издадена/издадена и прехвърлена/прехвърлена
гаранция за произход като производител на енергия от:
фотоволтаична централа
(вярното се подчертава, посочва се видът на възобновяемия източник на енергия - един или повече)

2. Местонахождение и наименование на енергийния обект на производителя:
ФтЕЦ "Слънце" – изписва се както е по протокол

3. Вид на енергията, произведена от възобновяеми източници - по видове енергия:
електрическа енергия
(посочва се електрическа енергия, топлинна енергия и/или енергия за охлаждане)

4. Количество енергия, произведена от възобновяеми източници, за което се иска
издаването на гаранция - по видове енергия (съгласно т. 3):
115,1234236 MWh – Не се закръглява

5. Период, през който е произведена
енергията:
01.09.2019 г. - 30.09.2019 г
(периодът следва да бъде един календарен месец)

6. Вид/видове на възобновяемия/ите източник/ци:
слънце

6а. Вид/видове на възобновяемия/ите и невъзобновяемия/ите източник/ци - при
комбинирано използване на възобновяеми и невъзобновяеми източници:

6б. Долна топлина на изгаряне по видове енергийни източници:

(когато енергийните източници са биомаса или биомаса и невъзобновяем енергиен източник)

7. Описание на енергийния обект и технологията на производство:
Кратко описание на енергийния обект и технологията на производство.

8. Инсталирани мощности на енергийния обект по видове произведена енергия съгласно
т.3:
електрическа енергия – 0,2356 MW

9. Мощност на съоръженията за производство на енергия от възобновяеми източници:

9а. Мощност на съоръженията за производство на енергия от невъзобновяеми
енергийни източници - при комбинирано използване на възобновяеми и невъзобновяеми
източници на енергия:

10. Дата на въвеждане в експлоатация на енергийния
обект:
11. Използвани схеми за подпомагане: задължително се попълва
Не ако не е използвана
Да посочва се каква

28.08.2012 г.

12. Номер и дата на лицензията за производство на енергия от възобновяеми източници
- при наличие на такава:

13. Друга допълнителна информация, свързана с процеса на производство на енергия:
На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата да ми бъдат издадени 115 броя гаранции.
Съгласно чл. 11, ал. 1 от Наредбата този брой гаранции да бъде прехвърлен на
„ЧЕЗ Електро България” АД.

14. Подробен опис на приложените към заявлението документи:
1. Справка по чл. 4 ал.7 от Наредбата
2. Фактура
3. Протокол от търговско измерване
4. Документ за платена такса
5. Пълномощно

Долуподписаният,
Димитър Димитров - пълномощник
декларирам, че предоставената информация е вярна и точна, като за същото количество
не е издавана друга гаранция за произход. Известно ми е, че за неверни данни нося
отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Задължавам се да представя всички документи, които АУЕР ми поиска допълнително за
издаване на гаранцията за произход и вписването й в регистъра на гаранциите за
произход, в съответствие с нормативните изисквания. Задължавам се да уведомявам
АУЕР в срок 7 дни от настъпването на промяна в декларираните данни и обстоятелства.
Дата:

10.10.2019 г.

Подпис (печат):

