
Номер и дата на 
издаване на 

удостоверението 

Наименование, седалище, адрес на 
управление и адрес за 

кореспонденция на регистрираното 
лице

ЕИК или данни за 
идентификация 

на търговеца 
съобразно 

законодателствот
о на страната-

членка на ЕС или 
страна по 

Споразумението 
за ЕИП, в която е 

установено 
лицето

Вид дейност по чл. 20а от ЗЕВИ, за която е 
регистрирано лицето

Номер и дата на 
заповедта за заличаване 

от регистъра и 
обезсилване на 

издаденото 
удостоверение или срок 

на действие на 
вписването за случаите 
по чл. 12 от Наредба № 

РД-16-317 от 27 
февруари 2013 г. 

Забележка

ВЕИ-001 oт 
03.04.2013 г.

"ЕЛЕКТРОГЕЦ" ООД, гр. София, ул. 
"Майор Горталов" № 9А              
Адрес за кореспонденция:               
гр. София, ул. "Джерман" № 10А

130761934 Mонтиране, поддържане, ремонтиране 
и преустройване на съоръжения:
• 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;
• С обща инсталирана мощност до 200 
kW включително, които се предвижда 
да бъдат изградени върху покривни и 
фасадни конструкции на сгради за 
производствени и складови дейности, 
присъединени към електропреносната 
или електроразпределителната мрежа 
в урбанизирани територии.

РЕГИСТЪР
на вписаните в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор

 лица, извършващи монтиране, поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения в енергийни обекти  за производство на електрическа 
енергия от възобновяеми източници по чл. 24, т. 1 и 2 от Закона за енергията от възобновяеми източници 



Номер и дата на 
издаване на 

удостоверението 

Наименование, седалище, адрес на 
управление и адрес за 

кореспонденция на регистрираното 
лице

ЕИК или данни за 
идентификация 

на търговеца 
съобразно 

законодателствот
о на страната-

членка на ЕС или 
страна по 

Споразумението 
за ЕИП, в която е 

установено 
лицето

Вид дейност по чл. 20а от ЗЕВИ, за която е 
регистрирано лицето

Номер и дата на 
заповедта за заличаване 

от регистъра и 
обезсилване на 

издаденото 
удостоверение или срок 

на действие на 
вписването за случаите 
по чл. 12 от Наредба № 

РД-16-317 от 27 
февруари 2013 г. 

Забележка

ВЕИ-002 oт 
08.04.2013 г.

"ДЕВЕЛ ПРОДЖЕКТС" ООД, гр. 
Варна, ул. "Христо Ботев" № 8, ет. 1

200538353 Mонтиране, поддържане, ремонтиране 
и преустройване на съоръжения:
• 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;
• С обща инсталирана мощност до 200 
kW включително, които се предвижда 
да бъдат изградени върху покривни и 
фасадни конструкции на сгради за 
производствени и складови дейности, 
присъединени към електропреносната 
или електроразпределителната мрежа 
в урбанизирани територии.



Номер и дата на 
издаване на 

удостоверението 

Наименование, седалище, адрес на 
управление и адрес за 

кореспонденция на регистрираното 
лице

ЕИК или данни за 
идентификация 

на търговеца 
съобразно 

законодателствот
о на страната-

членка на ЕС или 
страна по 

Споразумението 
за ЕИП, в която е 

установено 
лицето

Вид дейност по чл. 20а от ЗЕВИ, за която е 
регистрирано лицето

Номер и дата на 
заповедта за заличаване 

от регистъра и 
обезсилване на 

издаденото 
удостоверение или срок 

на действие на 
вписването за случаите 
по чл. 12 от Наредба № 

РД-16-317 от 27 
февруари 2013 г. 

Забележка

ВЕИ-003 от
05.04.2013 г.

„ТЕХНОСЪН” ООД
гр. Бургас, к-с „Лазур” 
бл. 77, вх. 3, ет. 4, ап. 10 

147154472 Монтиране, поддържане, ремонтиране 
и преустройване на слънчеви 
фотоволтаични преобразуватели с 
обща инсталирана мощност до 200 kW 
включително, които се предвижда да 
бъдат изградени върху покривни и 
фасадни конструкции на сгради за 
производствени и складови дейности, 
присъединени към електропреносната 
или електроразпределителната мрежа 
в урбанизирани територии.



Номер и дата на 
издаване на 

удостоверението 

Наименование, седалище, адрес на 
управление и адрес за 

кореспонденция на регистрираното 
лице

ЕИК или данни за 
идентификация 

на търговеца 
съобразно 

законодателствот
о на страната-

членка на ЕС или 
страна по 

Споразумението 
за ЕИП, в която е 

установено 
лицето

Вид дейност по чл. 20а от ЗЕВИ, за която е 
регистрирано лицето

Номер и дата на 
заповедта за заличаване 

от регистъра и 
обезсилване на 

издаденото 
удостоверение или срок 

на действие на 
вписването за случаите 
по чл. 12 от Наредба № 

РД-16-317 от 27 
февруари 2013 г. 

Забележка

ВЕИ-004 от 
08.04.2013г.

“СОЛАР СЪРВИС” ООД, гр. Сливен 
8800, ул. „Плевен” № 2                          
  Адрес за кореспонденция:                     
     гр. Сливен, ул. „Никола Карев“ 
№ 3, ет.2, офис 4

201692201 Mонтиране, поддържане, ремонтиране 
и преустройване на съоръжения:
• 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;
• С обща инсталирана мощност до 200 
kW включително, които се предвижда 
да бъдат изградени върху покривни и 
фасадни конструкции на сгради за 
производствени и складови дейности, 
присъединени към електропреносната 
или електроразпределителната мрежа 
в урбанизирани територии.



Номер и дата на 
издаване на 

удостоверението 

Наименование, седалище, адрес на 
управление и адрес за 

кореспонденция на регистрираното 
лице

ЕИК или данни за 
идентификация 

на търговеца 
съобразно 

законодателствот
о на страната-

членка на ЕС или 
страна по 

Споразумението 
за ЕИП, в която е 

установено 
лицето

Вид дейност по чл. 20а от ЗЕВИ, за която е 
регистрирано лицето

Номер и дата на 
заповедта за заличаване 

от регистъра и 
обезсилване на 

издаденото 
удостоверение или срок 

на действие на 
вписването за случаите 
по чл. 12 от Наредба № 

РД-16-317 от 27 
февруари 2013 г. 

Забележка

ВЕИ-005 от 
09.04.2013 г.

"ЗК” АД 
гр. Варна, ул. ”Марин Дринов” № 
57, ап. 10, ЕИК 103918744                       
    Адрес за кореспонденция:              
гр. Варна, кв. "Аспарухово", 
местост Малка чайка, РАПИВ, офис 
101

103918744 Mонтиране, поддържане, ремонтиране 
и преустройване на съоръжения:
• 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;
• С обща инсталирана мощност до 200 
kW включително, които се предвижда 
да бъдат изградени върху покривни и 
фасадни конструкции на сгради за 
производствени и складови дейности, 
присъединени към електропреносната 
или електроразпределителната мрежа 
в урбанизирани територии.



Номер и дата на 
издаване на 

удостоверението 

Наименование, седалище, адрес на 
управление и адрес за 

кореспонденция на регистрираното 
лице

ЕИК или данни за 
идентификация 

на търговеца 
съобразно 

законодателствот
о на страната-

членка на ЕС или 
страна по 

Споразумението 
за ЕИП, в която е 

установено 
лицето

Вид дейност по чл. 20а от ЗЕВИ, за която е 
регистрирано лицето

Номер и дата на 
заповедта за заличаване 

от регистъра и 
обезсилване на 

издаденото 
удостоверение или срок 

на действие на 
вписването за случаите 
по чл. 12 от Наредба № 

РД-16-317 от 27 
февруари 2013 г. 

Забележка

ВЕИ-006 от 
17.04.2013 г.

„ТЕХНОСЪН” ООД
гр. Бургас, к-с „Лазур” 
бл. 77, вх. 3, ет. 4, ап. 10 

147154472 Mонтиране, поддържане, ремонтиране 
и преустройване на слънчеви 
фотоволтаични преобразуватели 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.



Номер и дата на 
издаване на 

удостоверението 

Наименование, седалище, адрес на 
управление и адрес за 

кореспонденция на регистрираното 
лице

ЕИК или данни за 
идентификация 

на търговеца 
съобразно 

законодателствот
о на страната-

членка на ЕС или 
страна по 

Споразумението 
за ЕИП, в която е 

установено 
лицето

Вид дейност по чл. 20а от ЗЕВИ, за която е 
регистрирано лицето

Номер и дата на 
заповедта за заличаване 

от регистъра и 
обезсилване на 

издаденото 
удостоверение или срок 

на действие на 
вписването за случаите 
по чл. 12 от Наредба № 

РД-16-317 от 27 
февруари 2013 г. 

Забележка

ВЕИ-007 от 
25.04.2013

„ДЕЛЕКТРА” ЕООД  
гр. София, ул. ”Майор Първан 
Тошев” № 26, ет. 1, ап. 1 

 130495202 Mонтиране, поддържане, ремонтиране 
и преустройване на съоръжения:
• 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;
• С обща инсталирана мощност до 200 
kW включително, които се предвижда 
да бъдат изградени върху покривни и 
фасадни конструкции на сгради за 
производствени и складови дейности, 
присъединени към електропреносната 
или електроразпределителната мрежа 
в урбанизирани територии.



Номер и дата на 
издаване на 

удостоверението 

Наименование, седалище, адрес на 
управление и адрес за 

кореспонденция на регистрираното 
лице

ЕИК или данни за 
идентификация 

на търговеца 
съобразно 

законодателствот
о на страната-

членка на ЕС или 
страна по 

Споразумението 
за ЕИП, в която е 

установено 
лицето

Вид дейност по чл. 20а от ЗЕВИ, за която е 
регистрирано лицето

Номер и дата на 
заповедта за заличаване 

от регистъра и 
обезсилване на 

издаденото 
удостоверение или срок 

на действие на 
вписването за случаите 
по чл. 12 от Наредба № 

РД-16-317 от 27 
февруари 2013 г. 

Забележка

ВЕИ-008 от 
30.04.2013

"К. ЧЕПЪКОВ" ЕООД                            
гр. Бургас, ул. "Константин 
Величков" № 29А

102852138 Mонтиране, поддържане, ремонтиране 
и преустройване на съоръжения:
• 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;
• С обща инсталирана мощност до 200 
kW включително, които се предвижда 
да бъдат изградени върху покривни и 
фасадни конструкции на сгради за 
производствени и складови дейности, 
присъединени към електропреносната 
или електроразпределителната мрежа 
в урбанизирани територии.



Номер и дата на 
издаване на 

удостоверението 

Наименование, седалище, адрес на 
управление и адрес за 

кореспонденция на регистрираното 
лице

ЕИК или данни за 
идентификация 

на търговеца 
съобразно 

законодателствот
о на страната-

членка на ЕС или 
страна по 

Споразумението 
за ЕИП, в която е 

установено 
лицето

Вид дейност по чл. 20а от ЗЕВИ, за която е 
регистрирано лицето

Номер и дата на 
заповедта за заличаване 

от регистъра и 
обезсилване на 

издаденото 
удостоверение или срок 

на действие на 
вписването за случаите 
по чл. 12 от Наредба № 

РД-16-317 от 27 
февруари 2013 г. 

Забележка

ВЕИ-009 от 
14.05.2013 г.

"ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ" ЕООД  
гр. Казанлък, ул. "Ген. Скобелев" 
№ 12

123727369 Mонтиране, поддържане, ремонтиране 
и преустройване на съоръжения:
• 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;
• С обща инсталирана мощност до 200 
kW включително, които се предвижда 
да бъдат изградени върху покривни и 
фасадни конструкции на сгради за 
производствени и складови дейности, 
присъединени към електропреносната 
или електроразпределителната мрежа 
в урбанизирани територии.



Номер и дата на 
издаване на 

удостоверението 

Наименование, седалище, адрес на 
управление и адрес за 

кореспонденция на регистрираното 
лице

ЕИК или данни за 
идентификация 

на търговеца 
съобразно 

законодателствот
о на страната-

членка на ЕС или 
страна по 

Споразумението 
за ЕИП, в която е 

установено 
лицето

Вид дейност по чл. 20а от ЗЕВИ, за която е 
регистрирано лицето

Номер и дата на 
заповедта за заличаване 

от регистъра и 
обезсилване на 

издаденото 
удостоверение или срок 

на действие на 
вписването за случаите 
по чл. 12 от Наредба № 

РД-16-317 от 27 
февруари 2013 г. 

Забележка

ВЕИ-010 от 
21.05.2013 г.

“МОТТО-ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД , гр. 
София, ул. „инж. Борислав 
Огойски” № 34 

200042122 Mонтиране, поддържане, ремонтиране 
и преустройване на съоръжения:
• 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;
• С обща инсталирана мощност до 200 
kW включително, които се предвижда 
да бъдат изградени върху покривни и 
фасадни конструкции на сгради за 
производствени и складови дейности, 
присъединени към електропреносната 
или електроразпределителната мрежа 
в урбанизирани територии.



Номер и дата на 
издаване на 

удостоверението 

Наименование, седалище, адрес на 
управление и адрес за 

кореспонденция на регистрираното 
лице

ЕИК или данни за 
идентификация 

на търговеца 
съобразно 

законодателствот
о на страната-

членка на ЕС или 
страна по 

Споразумението 
за ЕИП, в която е 

установено 
лицето

Вид дейност по чл. 20а от ЗЕВИ, за която е 
регистрирано лицето

Номер и дата на 
заповедта за заличаване 

от регистъра и 
обезсилване на 

издаденото 
удостоверение или срок 

на действие на 
вписването за случаите 
по чл. 12 от Наредба № 

РД-16-317 от 27 
февруари 2013 г. 

Забележка

ВЕИ-011 от 
23.05.2013

“ВЕНВИ” ЕООД,                                   
гр. София, ул. “Първа Българска 
армия” № 84, ет. 2

201581795 Mонтиране, поддържане, ремонтиране 
и преустройване на съоръжения:
• 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;
• С обща инсталирана мощност до 200 
kW включително, които се предвижда 
да бъдат изградени върху покривни и 
фасадни конструкции на сгради за 
производствени и складови дейности, 
присъединени към електропреносната 
или електроразпределителната мрежа 
в урбанизирани територии.



Номер и дата на 
издаване на 

удостоверението 

Наименование, седалище, адрес на 
управление и адрес за 

кореспонденция на регистрираното 
лице

ЕИК или данни за 
идентификация 

на търговеца 
съобразно 

законодателствот
о на страната-

членка на ЕС или 
страна по 

Споразумението 
за ЕИП, в която е 

установено 
лицето

Вид дейност по чл. 20а от ЗЕВИ, за която е 
регистрирано лицето

Номер и дата на 
заповедта за заличаване 

от регистъра и 
обезсилване на 

издаденото 
удостоверение или срок 

на действие на 
вписването за случаите 
по чл. 12 от Наредба № 

РД-16-317 от 27 
февруари 2013 г. 

Забележка

ВЕИ-012 от 
23.5.2013

"ФИЛКАБ" АД,                                      
гр. Пловдив, ул. "Коматевско шосе" 
№ 92

115328801 Mонтиране, поддържане, ремонтиране 
и преустройване на съоръжения:
• 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;
• С обща инсталирана мощност до 200 
kW включително, които се предвижда 
да бъдат изградени върху покривни и 
фасадни конструкции на сгради за 
производствени и складови дейности, 
присъединени към електропреносната 
или електроразпределителната мрежа 
в урбанизирани територии.



Номер и дата на 
издаване на 

удостоверението 

Наименование, седалище, адрес на 
управление и адрес за 

кореспонденция на регистрираното 
лице

ЕИК или данни за 
идентификация 

на търговеца 
съобразно 

законодателствот
о на страната-

членка на ЕС или 
страна по 

Споразумението 
за ЕИП, в която е 

установено 
лицето

Вид дейност по чл. 20а от ЗЕВИ, за която е 
регистрирано лицето

Номер и дата на 
заповедта за заличаване 

от регистъра и 
обезсилване на 

издаденото 
удостоверение или срок 

на действие на 
вписването за случаите 
по чл. 12 от Наредба № 

РД-16-317 от 27 
февруари 2013 г. 

Забележка

ВЕИ-013 от 
30.05.2013 г.

"СТС СОЛАР" АД,                                  
гр. Габрово, ул. "Стационарна" № 
14

107593771 Mонтиране, поддържане, ремонтиране 
и преустройване на съоръжения:
• 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;
• С обща инсталирана мощност до 200 
kW включително, които се предвижда 
да бъдат изградени върху покривни и 
фасадни конструкции на сгради за 
производствени и складови дейности, 
присъединени към електропреносната 
или електроразпределителната мрежа 
в урбанизирани територии.



Номер и дата на 
издаване на 

удостоверението 

Наименование, седалище, адрес на 
управление и адрес за 

кореспонденция на регистрираното 
лице

ЕИК или данни за 
идентификация 

на търговеца 
съобразно 

законодателствот
о на страната-

членка на ЕС или 
страна по 

Споразумението 
за ЕИП, в която е 

установено 
лицето

Вид дейност по чл. 20а от ЗЕВИ, за която е 
регистрирано лицето

Номер и дата на 
заповедта за заличаване 

от регистъра и 
обезсилване на 

издаденото 
удостоверение или срок 

на действие на 
вписването за случаите 
по чл. 12 от Наредба № 

РД-16-317 от 27 
февруари 2013 г. 

Забележка

ВЕИ-014 от 
31.05.2013 г.

"ВАДИС" ООД,                            гр. 
Пловдив, ул. "Кн. Ал. Батенберг" № 
75, ет. 1, ап. 1

122092155 Mонтиране, поддържане, ремонтиране 
и преустройване на съоръжения:
• 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;
• С обща инсталирана мощност до 200 
kW включително, които се предвижда 
да бъдат изградени върху покривни и 
фасадни конструкции на сгради за 
производствени и складови дейности, 
присъединени към електропреносната 
или електроразпределителната мрежа 
в урбанизирани територии.



Номер и дата на 
издаване на 

удостоверението 

Наименование, седалище, адрес на 
управление и адрес за 

кореспонденция на регистрираното 
лице

ЕИК или данни за 
идентификация 

на търговеца 
съобразно 

законодателствот
о на страната-

членка на ЕС или 
страна по 

Споразумението 
за ЕИП, в която е 

установено 
лицето

Вид дейност по чл. 20а от ЗЕВИ, за която е 
регистрирано лицето

Номер и дата на 
заповедта за заличаване 

от регистъра и 
обезсилване на 

издаденото 
удостоверение или срок 

на действие на 
вписването за случаите 
по чл. 12 от Наредба № 

РД-16-317 от 27 
февруари 2013 г. 

Забележка

ВЕИ-015 от 
31.05.2013 г.

"СОЛАРИТИ БГ" ООД,                     гр. 
Пловдив, ул. "Май" № 2а

200712028 Mонтиране, поддържане, ремонтиране 
и преустройване на съоръжения:
• 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;
• С обща инсталирана мощност до 200 
kW включително, които се предвижда 
да бъдат изградени върху покривни и 
фасадни конструкции на сгради за 
производствени и складови дейности, 
присъединени към електропреносната 
или електроразпределителната мрежа 
в урбанизирани територии.



Номер и дата на 
издаване на 

удостоверението 

Наименование, седалище, адрес на 
управление и адрес за 

кореспонденция на регистрираното 
лице

ЕИК или данни за 
идентификация 

на търговеца 
съобразно 

законодателствот
о на страната-

членка на ЕС или 
страна по 

Споразумението 
за ЕИП, в която е 

установено 
лицето

Вид дейност по чл. 20а от ЗЕВИ, за която е 
регистрирано лицето

Номер и дата на 
заповедта за заличаване 

от регистъра и 
обезсилване на 

издаденото 
удостоверение или срок 

на действие на 
вписването за случаите 
по чл. 12 от Наредба № 

РД-16-317 от 27 
февруари 2013 г. 

Забележка

ВЕИ-016 от 
31.05.2013 г.

"ВАЯНА" ЕООД,                            
гр.Нова Загора, ж.к. „Загоре”, бл. 
16, вх. Г, ап. 8

119633370 Mонтиране, поддържане, ремонтиране 
и преустройване на съоръжения:
• 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;
• С обща инсталирана мощност до 200 
kW включително, които се предвижда 
да бъдат изградени върху покривни и 
фасадни конструкции на сгради за 
производствени и складови дейности, 
присъединени към електропреносната 
или електроразпределителната мрежа 
в урбанизирани територии.



Номер и дата на 
издаване на 

удостоверението 

Наименование, седалище, адрес на 
управление и адрес за 

кореспонденция на регистрираното 
лице

ЕИК или данни за 
идентификация 

на търговеца 
съобразно 

законодателствот
о на страната-

членка на ЕС или 
страна по 

Споразумението 
за ЕИП, в която е 

установено 
лицето

Вид дейност по чл. 20а от ЗЕВИ, за която е 
регистрирано лицето

Номер и дата на 
заповедта за заличаване 

от регистъра и 
обезсилване на 

издаденото 
удостоверение или срок 

на действие на 
вписването за случаите 
по чл. 12 от Наредба № 

РД-16-317 от 27 
февруари 2013 г. 

Забележка

ВЕИ-017 от 
12.06.2013 г.

“ЕМ БГСОЛАР” ЕООД,                              
    гр. София, район Лозенец,                  
    ул. "Миджур" № 29, ет. П, ап. 2

201976454 Mонтиране, поддържане, ремонтиране 
и преустройване на съоръжения:
• 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;
• С обща инсталирана мощност до 200 
kW включително, които се предвижда 
да бъдат изградени върху покривни и 
фасадни конструкции на сгради за 
производствени и складови дейности, 
присъединени към електропреносната 
или електроразпределителната мрежа 
в урбанизирани територии.



Номер и дата на 
издаване на 

удостоверението 

Наименование, седалище, адрес на 
управление и адрес за 

кореспонденция на регистрираното 
лице

ЕИК или данни за 
идентификация 

на търговеца 
съобразно 

законодателствот
о на страната-

членка на ЕС или 
страна по 

Споразумението 
за ЕИП, в която е 

установено 
лицето

Вид дейност по чл. 20а от ЗЕВИ, за която е 
регистрирано лицето

Номер и дата на 
заповедта за заличаване 

от регистъра и 
обезсилване на 

издаденото 
удостоверение или срок 

на действие на 
вписването за случаите 
по чл. 12 от Наредба № 

РД-16-317 от 27 
февруари 2013 г. 

Забележка

ВЕИ-018 от 
17.06.2013 г.

“СЛЪНЧЕВ ДОМ                                     
ИНЖЕНЕРИНГ“ АД,                            
гр. София, район Младост, Бизнес 
център „Евротур“,                ул. 
“Михаил Тенев” № 12, ет. 1, офис 2

202371369 Mонтиране, поддържане, ремонтиране 
и преустройване на съоръжения:
• 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;
• С обща инсталирана мощност до 200 
kW включително, които се предвижда 
да бъдат изградени върху покривни и 
фасадни конструкции на сгради за 
производствени и складови дейности, 
присъединени към електропреносната 
или електроразпределителната мрежа 
в урбанизирани територии.



Номер и дата на 
издаване на 

удостоверението 

Наименование, седалище, адрес на 
управление и адрес за 

кореспонденция на регистрираното 
лице

ЕИК или данни за 
идентификация 

на търговеца 
съобразно 

законодателствот
о на страната-

членка на ЕС или 
страна по 

Споразумението 
за ЕИП, в която е 

установено 
лицето

Вид дейност по чл. 20а от ЗЕВИ, за която е 
регистрирано лицето

Номер и дата на 
заповедта за заличаване 

от регистъра и 
обезсилване на 

издаденото 
удостоверение или срок 

на действие на 
вписването за случаите 
по чл. 12 от Наредба № 

РД-16-317 от 27 
февруари 2013 г. 

Забележка

ВЕИ-019 от 
18.06.2013 г.

“ЕЛИМА БГ” ООД,                              
гр. Бургас,                                                  
  ул. "Александровска" № 42, ет. 2, 

200044205 Mонтиране, поддържане, ремонтиране 
и преустройване на съоръжения:
• 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;
• С обща инсталирана мощност до 200 
kW включително, които се предвижда 
да бъдат изградени върху покривни и 
фасадни конструкции на сгради за 
производствени и складови дейности, 
присъединени към електропреносната 
или електроразпределителната мрежа 
в урбанизирани територии.



Номер и дата на 
издаване на 

удостоверението 

Наименование, седалище, адрес на 
управление и адрес за 

кореспонденция на регистрираното 
лице

ЕИК или данни за 
идентификация 

на търговеца 
съобразно 

законодателствот
о на страната-

членка на ЕС или 
страна по 

Споразумението 
за ЕИП, в която е 

установено 
лицето

Вид дейност по чл. 20а от ЗЕВИ, за която е 
регистрирано лицето

Номер и дата на 
заповедта за заличаване 

от регистъра и 
обезсилване на 

издаденото 
удостоверение или срок 

на действие на 
вписването за случаите 
по чл. 12 от Наредба № 

РД-16-317 от 27 
февруари 2013 г. 

Забележка

ВЕИ-020 от 
19.06.2013 г.

"БУЛСПЕЙС" ЕООД,                                
 гр. Исперих, ул. “Бачо Киро” № 14 

116587568 Mонтиране, поддържане, ремонтиране 
и преустройване на съоръжения:
• 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;
• С обща инсталирана мощност до 200 
kW включително, които се предвижда 
да бъдат изградени върху покривни и 
фасадни конструкции на сгради за 
производствени и складови дейности, 
присъединени към електропреносната 
или електроразпределителната мрежа 
в урбанизирани територии.



Номер и дата на 
издаване на 

удостоверението 

Наименование, седалище, адрес на 
управление и адрес за 

кореспонденция на регистрираното 
лице

ЕИК или данни за 
идентификация 

на търговеца 
съобразно 

законодателствот
о на страната-

членка на ЕС или 
страна по 

Споразумението 
за ЕИП, в която е 

установено 
лицето

Вид дейност по чл. 20а от ЗЕВИ, за която е 
регистрирано лицето

Номер и дата на 
заповедта за заличаване 

от регистъра и 
обезсилване на 

издаденото 
удостоверение или срок 

на действие на 
вписването за случаите 
по чл. 12 от Наредба № 

РД-16-317 от 27 
февруари 2013 г. 

Забележка

ВЕИ-021 от 
25.06.2013 г.

“М – СТРОНГ” ЕООД,                              
  гр. София                                                    
    бул. “Витоша” № 25, ет. 6 

131315956 Mонтиране, поддържане, ремонтиране 
и преустройване на съоръжения:
• 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;
• С обща инсталирана мощност до 200 
kW включително, които се предвижда 
да бъдат изградени върху покривни и 
фасадни конструкции на сгради за 
производствени и складови дейности, 
присъединени към електропреносната 
или електроразпределителната мрежа 
в урбанизирани територии.



Номер и дата на 
издаване на 

удостоверението 

Наименование, седалище, адрес на 
управление и адрес за 

кореспонденция на регистрираното 
лице

ЕИК или данни за 
идентификация 

на търговеца 
съобразно 

законодателствот
о на страната-

членка на ЕС или 
страна по 

Споразумението 
за ЕИП, в която е 

установено 
лицето

Вид дейност по чл. 20а от ЗЕВИ, за която е 
регистрирано лицето

Номер и дата на 
заповедта за заличаване 

от регистъра и 
обезсилване на 

издаденото 
удостоверение или срок 

на действие на 
вписването за случаите 
по чл. 12 от Наредба № 

РД-16-317 от 27 
февруари 2013 г. 

Забележка

ВЕИ-022 от 
17.07.2013 г.

“ВЕРЕЯ ПЛАСТ” АД,                                
 гр. Стара Загора,                                
кв. „Индустриален“ № 19  

123078589 Mонтиране, поддържане, ремонтиране 
и преустройване на съоръжения:
• 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;
• С обща инсталирана мощност до 200 
kW включително, които се предвижда 
да бъдат изградени върху покривни и 
фасадни конструкции на сгради за 
производствени и складови дейности, 
присъединени към електропреносната 
или електроразпределителната мрежа 
в урбанизирани територии.



Номер и дата на 
издаване на 

удостоверението 

Наименование, седалище, адрес на 
управление и адрес за 

кореспонденция на регистрираното 
лице

ЕИК или данни за 
идентификация 

на търговеца 
съобразно 

законодателствот
о на страната-

членка на ЕС или 
страна по 

Споразумението 
за ЕИП, в която е 

установено 
лицето

Вид дейност по чл. 20а от ЗЕВИ, за която е 
регистрирано лицето

Номер и дата на 
заповедта за заличаване 

от регистъра и 
обезсилване на 

издаденото 
удостоверение или срок 

на действие на 
вписването за случаите 
по чл. 12 от Наредба № 

РД-16-317 от 27 
февруари 2013 г. 

Забележка

ВЕИ-023 от 
18.07.2013 г.

“ДИЕЛ ПАЛАЗОВ” ООД ,                              
        гр. Казанлък, ул. „23-ти 

Пехотен Шипченски полк” № 78, 
вх. А, ет. 7, ап. 28

200108412 Mонтиране, поддържане, ремонтиране 
и преустройване на съоръжения:
• 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;
• С обща инсталирана мощност до 200 
kW включително, които се предвижда 
да бъдат изградени върху покривни и 
фасадни конструкции на сгради за 
производствени и складови дейности, 
присъединени към електропреносната 
или електроразпределителната мрежа 
в урбанизирани територии.



Номер и дата на 
издаване на 

удостоверението 

Наименование, седалище, адрес на 
управление и адрес за 

кореспонденция на регистрираното 
лице

ЕИК или данни за 
идентификация 

на търговеца 
съобразно 

законодателствот
о на страната-

членка на ЕС или 
страна по 

Споразумението 
за ЕИП, в която е 

установено 
лицето

Вид дейност по чл. 20а от ЗЕВИ, за която е 
регистрирано лицето

Номер и дата на 
заповедта за заличаване 

от регистъра и 
обезсилване на 

издаденото 
удостоверение или срок 

на действие на 
вписването за случаите 
по чл. 12 от Наредба № 

РД-16-317 от 27 
февруари 2013 г. 

Забележка

ВЕИ-024 от 
02.09.2013 г.

“ЕВРОДИЗАЙН ЕНЕРДЖИ” ООД, гр. 
София, кв. "Изгрев", ул. "Тинтява" 

№ 15-17                  

201917885 Mонтиране, поддържане, ремонтиране 
и преустройване на съоръжения:
• 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;
• С обща инсталирана мощност до 200 
kW включително, които се предвижда 
да бъдат изградени върху покривни и 
фасадни конструкции на сгради за 
производствени и складови дейности, 
присъединени към електропреносната 
или електроразпределителната мрежа 
в урбанизирани територии.



Номер и дата на 
издаване на 

удостоверението 

Наименование, седалище, адрес на 
управление и адрес за 

кореспонденция на регистрираното 
лице

ЕИК или данни за 
идентификация 

на търговеца 
съобразно 

законодателствот
о на страната-

членка на ЕС или 
страна по 

Споразумението 
за ЕИП, в която е 

установено 
лицето

Вид дейност по чл. 20а от ЗЕВИ, за която е 
регистрирано лицето

Номер и дата на 
заповедта за заличаване 

от регистъра и 
обезсилване на 

издаденото 
удостоверение или срок 

на действие на 
вписването за случаите 
по чл. 12 от Наредба № 

РД-16-317 от 27 
февруари 2013 г. 

Забележка

ВЕИ-025 от 
14.01.2014 г.

“ШНАЙДЕР ЕЛЕКТРИК БЪЛГАРИЯ” 
ЕООД  ,                              гр. София, 

район Младост, ж. к. „Младост“-4, 
Бизнес парк София, сграда 4, ет. 6

121587769 Mонтиране, поддържане, ремонтиране 
и преустройване на съоръжения:

• 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;
• С обща инсталирана мощност до 200 
kW включително, които се предвижда 
да бъдат изградени върху покривни и 

фасадни конструкции на сгради за 
производствени и складови дейности, 
присъединени към електропреносната 
или електроразпределителната мрежа 

в урбанизирани територии.


