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Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ ПАМ-2 

от 14.07.2016 г. 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

 

на закрито заседание, проведено на 14.07.2016 г., след като разгледа доклад с вх. № 

Е-Дк-207 от 06.07.2016 г. относно проверка на крайните снабдители във връзка със 

сключени договори за изкупуване на електрическа енергия, произведена от възобновяеми 

източници, в частта му по отношение на „Енерго-Про Продажби“ АД, установи следното: 

 

Въз основата на заповед № З-Е-236 от 01.12.2015 г. (т.II.2.), изменена със Заповед № З-Е-

127 от 04.07.2016 г. и на основание чл. 76, ал. 4, т. 3, чл. 77, ал. 2 и чл. 78 от Закона за 

енергетиката (ЗЕ), във връзка с чл. 1, ал. 2 от Закона за енергията от възобновяеми източници 

(ЗЕВИ) е извършена проверка по документи на „Енерго-Про Продажби“ АД, на фактите и 

обстоятелствата, във връзка с изкупуване на електрическа енергия, произведена от „МВЕЦ 

Малуша“ ЕООД (старо наименование „МВЕЦ Миланово“ ЕООД). Резултатите от извършената 

проверка по документи на „Енерго-Про Продажби“ АД са отразени в съставения Констативен 

протокол № ЕТ-10 от 06.07.2016 г., който е връчен на упълномощен представител на 

дружеството.   

С писмо вх. № Е-13-46-60 от 17.12.2015 г., „Енерго-Про Продажби“ АД е представило 

копие на сключен между „Е.О.Н. България Продажби“ АД (правоприемник „Енерго-Про 

Продажби“ АД) и „МВЕЦ Миланово“ ЕООД „Договор за изкупуване на електрическа енергия, 

произведена от възобновяем енергиен източник № 174 от 1.5.2011 г.“ (Договор № 174). 

Договорът е сключен на основание чл. 94а, ал. 3 от ЗЕ, във връзка с чл. 31 и § 7 от Преходните и 

заключителните разпоредби на ЗЕВИ (обн. в ДВ бр. 35 от 03.05.2011 г.). В чл. 1, ал. 2 

водноелектрическата централа ВЕЦ „Малуша“ е описана като: тип високонапорна 

деривационна централа, разположена в поземлен имот с идентификатор 14218.745.1 в 

землището на град Габрово, с обща инсталирана мощност 560 kW, състояща се от две турбини 

тип „Пелтон“ с инсталирана мощност съответно 160 kW и 400 kW с нетен пад от 240 метра. 

 Съгласно чл. 2, ал. 1 от Договор № 174, същият влиза в сила от датата на подписването му 

и е със срок на действие до 31.03.2024 г. В чл. 18, ал. 3 от Договор № 174, цената по която 

производителят ще продава на купувача електрическата енергия е определената с Решение           

№ Ц-010 от 30.03.2011 г. на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) в 

размер на 112,48 лв./MWh. 

Съгласно Решение № Ц-010 от 30.03.2011 г. на ДКЕВР, преференциалната цена в размер 

на 112,48 лв./MWh е определена за две категории водноелектрически централи (ВЕЦ): за Микро 

ВЕЦ с помпи (т. 6 от решението) и за ВЕЦ под 10 MW, въведени в търговска експлоатация 

преди 19 юни 2007 г. (т. 7 от решението). 

„Енерго-Про Продажби“ АД е представило копия от 3 броя анекси към Договор за 

изкупуване на електрическа енергия, произведена от ВЕИ, както следва: 

- Анекс № 1 от 26.03.2012 г. към Договор за изкупуване на електрическа енергия, 

произведена от ВЕИ № 174 от 01.05.2011 г. Видно от представеното копие на този анекс, 

навсякъде са нанесени поправки с химикал (без заверки) на датата на сключване на Договор            

№ 174, като поправената дата е 01.05.2011 г., с изключение на чл. 1, където като дата на 
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Договор за изкупуване на енергия № 174 е посочена датата 01.11.2003 г., без да има нанесени 

корекции върху напечатания текст. 

- Анекс № 2 от 14.12.2012 г. към Договор за изкупуване на електрическа енергия, 

произведена от ВЕИ № 174 от 2011 г.  

Съгласно посоченото в Анекс № 1 и Анекс № 2, същите са сключени във връзка с 

влизането в сила на 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, с която се уреждат по нов начин обществените отношения, свързани с изкупуването 

на електрическа енергия, произведена от възобновяеми енергийни източници, и с 

обнародваните на 10.04.2012 г. изменения в ЗЕВИ. В изменения текст на чл. 18 от двата анекса 

е посочено, че електрическата енергия ще се изкупува в съответствие с разпоредбите на ЗЕВИ и 

НУРИПОПГПЕВИ. 

- Анекс № 3 от 14.12.2012 г. към Договор за изкупуване на електрическа енергия, 

произведена от ВЕИ № 174 от 2011 г. Анекс № 3 е сключен във връзка с: Разрешение за строеж 

№ 111 от 17.07.2012 г. издаден от община Габрово; Удостоверение № 64 от 09.08.2012 г. за 

въвеждане в експлоатация на строеж: Ремонт и преустройство на малка водноелектрическа 

централа „Малуша“ и възстановяване на изгубени строителни книжа; Заповед на управителя на 

„МВЕЦ Миланово“ ЕООД и протокол за проведена 72 часова проба в експлоатационни условия 

за периода 12.10.2012 г. – 15.10.2012 г. С добавената нова ал. 3 на чл. 18 към Договор за 

изкупуване на енергия № 174 от 2011 г. е изменена цената, по която производителят продава на 

„Енерго-Про Продажби“ АД електрическа енергия, считано от 01.12.2012 г. Цената е 

определената с Решение № Ц-18 от 28.06.2012 г. на ДКЕВР за високонапорни деривационни, 

подязовирни и деривационни ВЕЦ с годишен изравнител с нетен пад над 100 метра и 

инсталирана мощност от 200 kW до 10 000 kW, която е в размер на 156,01 лв./MWh (без ДДС). 

Следователно по силата на Анекс № 3 от 14.12.2012 г. първоначално определената с Договор за 

изкупуване на електрическа енергия, произведена от ВЕИ № 174 от 01.05.2011 г. в размер на 

112,48 лв./MWh, определена по Решение Ц-010 от 30.03.2011 г. на ДКЕВР, е изменена на 156,01 

лв./MWh. 

Размерът на преференциалната цена - 156.01 лв./MWh., се доказва от представените от 

крайния снабдител фактури за месеците септември, октомври и ноември 2015 г., издадени от 

„МВЕЦ Малуша“ ЕООД към „Енерго-Про Продажби“ АД (фактура № 96 от 30.09.2015 г., 

фактура № 97 от 31.10.2015 г. и фактура № 98 от 30.11.2015 г.) и месеците януари и февруари 

2016 г. 

С писмо вх. № Е-13-46-60 от 13.04.2016 г. „Енерго-Про Продажби“ АД е представило 

копие от първоначално сключен договор за изкупуване на електрическа енергия, сключен с 

„Руно-Казанлък“ АД от 01.11.2003 г., като посочва, че това дружество е придобило централата 

чрез приватизационна продажба. „Енерго-Про Продажби“ АД твърди, че централата е 

изградена преди влизането в сила на Закона за устройство на територията (в сила от 31.03.2001 

г.), като не разполага с разрешение за ползване. На централата е направена реконструкция през 

2012 г., като копие от Удостоверението за въвеждане в експлоатация е изпратено в КЕВР. 

Според изложеното от „Енерго-Про Продажби“ АД обяснение, наличието на поправки на 

ръка върху печатния текст на датата на сключване на Анекс № 1 към Договор № 174 се дължи 

на допусната техническа грешка при изписване на датата. В тази връзка дружеството твърди, че 

поправката е нанесена на ръка с вярната дата, която е видима от Договор № 174. Като 

аргументация за приложената от дружеството цена за изкупуване на електрическата енергия, 

произведена от енергийния обект, собственост на „МВЕЦ Малуша“ ЕООД „Енерго-Про 

Продажби“ АД посочва, че съгласно предоставеното разрешение за строеж № 111 от 17.07.2012 

г., издадено от община Габрово, обектът е четвърта категория, съгласно чл. 137, ал. 1 от ЗУТ и е 

въведен в експлоатация с Удостоверение № 64 от 09.08.2012 г. на община Габрово. Според 

дружеството, съгласно разпоредбата на чл. 31, ал. 1 от ЗЕВИ, цената за изкупуване на 

електрическата енергия е определена съгласно действащата към тази дата на въвеждане в 

експлоатация на обекта и предоставеното становище на вещото лице за определяне на 

конкретната ценова категория от Решение № Ц-018 от 28.06.2012 г. 
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Видно от уведомително писмо, подадено от „МВЕЦ Миланово“ ЕООД до „Е.ОН България 

Продажби“ АД с вх. № ВхК-EBGS-3560 от 10.08.2012 г., производителят е отправил искане за 

коригиране на цената за изкупуване на произвежданата електрическа енергия с цената, 

действаща към датата на въвеждане в експлоатация на енергийния обект. „МВЕЦ Миланово“ 

ЕООД твърди, че според техническите параметри на централата, описани в действащото 

решение за водовземане № 11140116 от. 09.08.2011 г. ВЕЦ „Малуша“ попада в категорията на т. 

I., т. 5 на Решение № Ц-018 от 28.06.2012 г. на ДКЕВР, т.е. „5. Тунелни деривации с горен 

годишен изравнител с инсталирана мощност до 10 000 kW - 229,33 лв./MWh. 

 Съгласно чл. 31, ал. 1 от Закона за енергията от възобновяеми източници (обн. ДВ, бр. 35 

от 3 май 2011 г., ЗЕВИ) електрическата енергия от възобновяеми източници се изкупува от 

обществения доставчик, съответно от крайните снабдители по определената от КЕВР 

преференциална цена, действаща към датата на въвеждане в експлоатация по смисъла на Закона 

за устройство на територията на енергийния обект за производство на електрическа енергия. 

Съгласно § 7, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на ЗЕВИ, 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. Според ал. 4 на същия параграф, сроковете за задължително изкупуване за 

съществуващите производители на електрическа енергия от възобновяеми източници, с 

изключение на водноелектрически енергийни обекти с инсталирана мощност над 10 MW, са 

предвидените в § 3, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на отменения Закон за 

възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата. Разпоредбата на § 8, ал. 

1 на ПЗР на ЗЕВИ предвижда в срок до един месец от датата на влизането в сила на закона 

Комисията да определи и обяви преференциални цени по реда на чл. 32, ал. 2. До определяне на 

тези цени се прилагат преференциалните цени, определени към датата на влизането в сила на 

закона. 

По аргумент от цитираните разпоредби, след влизане в сила на ЗЕВИ за всички енергийни 

обекти, които са въведени в експлоатация преди датата на влизане в сила на закона, по 

дългосрочните договори за изкупуване на електрическа енергия, преференциалната цена за 

изкупуване е действащата към датата на влизане в сила на ЗЕВИ.  

Във връзка с Решение № Ц-010 от 30.03.2011 г. следва да се има предвид, че 

производителите на електрическа енергия от ВЕЦ под 10 MW са разделени по технически 

характеристики, като е обособена и една отделна група производители от ВЕЦ, в която попадат 

ВЕЦ под 10 MW, въведени в търговска експлоатация преди 19 юни 2007 г. независимо от 

техническите им характеристики (т. 7 от Решение Ц-010 от 30.03.2011 г.). 

Решение № Ц-010 от 30.03.2011 г. на ДКЕВР, в частта по т. 7, е отменено с Решение                 

№ 2126 от 13.02.2013 г. на Върховния административен съд (ВАС) по адм. дело № 5492 от 2011 

г., оставено в сила с Решение № 16953 от 17.12.2013 г. на ВАС по адм. дело № 7175 от 2013 г., 

като е върнато на Комисията като административна преписка за ново произнасяне при спазване 

на указанията в мотивите на съдебното решение по тълкуването и прилагането на закона. Във 

връзка с гореизложеното и с оглед разпоредбата на чл. 173, ал. 2 от Административно-

процесуалния кодекс, Комисията се е произнесла с ново решение вместо отмененото. С 

Решение № Ц-5 от 20.02.2015 г. Комисията е определила, считано от 01.04.2011 г., 

преференциална цена за изкупуване на електрическа енергия, произведена от съществуващи 

водноелектрически централи с инсталирана мощност до 10 MW, по смисъла на § 3, ал. 1, т. 1 от 

Преходните и заключителни разпоредби на Закона за възобновяемите и алтернативните 

енергийни източници и биогоривата в размер на 112,48 лв./MWh, без ДДС, при средногодишна 

продължителност на работа 2 500 часа. 

С Анекс № 3 от 14.12.2012 г. към Договор за изкупуване на електрическа енергия, 

произведена от ВЕИ № 174 от 2011 г., договорът е допълнен с нова ал. 3 на чл. 18, касаеща 

размера на приложимата преференциална цена. Съгласно цитирания анекс, всички други клаузи 

в договора остават непроменени, т.е. и срокът, определен в чл. 2, ал. 1 на договора – до 

31.03.2024 г. Следователно, видно от представените документи „Енерго-Про Продажби“ АД 
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прилага спрямо произведената електрическа енергия от МВЕЦ „Малуша“ цената по т. I.4 от 

Решение № Ц-018 от 28.06.2012 г. на Комисията, което решение се прилага за централи, 

въведени в експлоатация след влизане в сила на ЗЕВИ и считано от 01.07.2012 г., като 

същевременно дружеството е запазило срока за задължително изкупуване съгласно сключения 

договор. 

Във връзка с твърденията на „Енерго-Про Продажби“ АД относно годината на изграждане 

на централата (дружеството твърди, че същата е изградена преди 2001 г.), се установи следното:   

Видно от Удостоверение № 64 от 09.08.2012 г., издадено от главния архитект на община 

Габрово, същото е издадено за въвеждане в експлоатация на строеж: Ремонт и преустройство на 

малка водноелектрическа централа „Малуша“ и възстановяване на изгубени строителни книжа. 

Ето защо това удостоверение се отнася за въвеждането в експлоатация след ремонт и 

преустройство на МВЕЦ „Малуша“, а не за един изцяло новоизграден обект за производство на 

електрическа енергия от ВИ. В тази връзка, в удостоверението се посочва и възстановяването 

на изгубени строителни книжа, т.е. издаването на удостоверението е свързано и с факта на 

загубени строителни книжа за тази централа.   

В тази връзка след направена справка на данните от публично достъпния регистър на 

Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) се установи, че като дата на въвеждане в 

експлоатация на МВЕЦ „Малуша“ е посочена 1941 г. За времето, през което е извършван 

ремонтът и преустройството по силата на горецитираното разрешение за строеж, централата е 

работила, като в АУЕР са подадени заявления за издаване на сертификати за произход, 

показани в таблицата по-долу. 

 

Заявление Произведена ел. енергия 

№ дата/месец/година MWh 

ВГ-01-220 7.2.2012 260,4 

ВГ-01-220 1.3.2012 259,2 

ВГ-01-220 30.3.2012 309,6 

ВГ-01-220 19.7.2012 920,4 

ВГ-01-220 8.8.2012 267,12 

ВГ-01-220 14.9.2012 196,8 

ВГ-01-220 9.10.2012 280,56 

ВГ-01-220 26.11.2012 293,52 

ВГ-01-220 18.12.2012 294,6 

ВГ-01-220 14.1.2013 298,68 

 Общо: 3380,88 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 14 от Закона за енергетиката (ЗЕ, ДВ, бр. 107 от 9.12.2003 г.,) 

и чл. 19, ал. 1 от Закона за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и 

биогоривата (ЗВАЕИБ) ДКЕВР е издавала сертификати на производителите на електрическа 

енергия за произхода на стоката електрическа енергия, произведена от възобновяеми енергийни 

източници, наричани „сертификати за произход”. 

По изрична законова делегация в чл. 19, ал. 3 от ЗВАЕИБ, Министерски съвет по 

предложение на ДКЕВР прие с Постановление № 18 от 2009 г. Наредбата за издаване на 

сертификати за произход на електрическа енергия, произведена от възобновяеми енергийни 

източници (Наредбата), обнародвана в ДВ, бр. 10 от 2009 г. и изменена с ПМС № 246 от 21 

октомври 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.). Съгласно разпоредбата на чл. 2 от Наредбата 

сертификатите за произход са официални непрехвърляеми документи, удостоверяващи 

производителя, количеството електрическа енергия, произведена от възобновяеми енергийни 

източници (ВЕИ), периода на производство, производствената централа и нейната мощност. 

Сертификатите за произход съгласно чл. 11 от Наредбата съдържат следните задължителни 

реквизити: уникален номер, включващ регистрационния номер на производителя и пореден 

номер на издадения му сертификат; орган, издал сертификата за произход; дата на издаване, 

период на производство на електрическата енергия; количество електрическа енергия, 

произведено от ВЕИ; технология на производство на електрическа енергия, произведена от 
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ВЕИ; производствената централа и общата инсталирана мощност на централата; име на 

производителя и код по БУЛСТАТ/ЕИК. 

Един сертификат е издаван за количеството електрическа енергия, произведена от ВЕИ, в 

рамките на една календарна година за производители с мощност до 1 MW включително (от 

01.01. до 31.12.) и в рамките на едно полугодие за производители с мощност над 1 MW (от 01.01 

до 30.06 и от 01.07 до 31.12.). 

Съгласно § 2 от ПЗР от Наредбата, ДКЕВР е издавала и признавала сертификати за 

произход за количествата електрическа енергия, произведена след 1 януари 2008 г. от ВЕИ. 

При служебната проверка е установено, че в първото подадено заявление за издаване на 

сертификати за произход на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници 

като дата на въвеждане в експлоатация на централата е посочена 03.11.1940 г. Заявлението с вх. 

№ Е-12-00-293 от 20.02.2009 г. е подадено от „Руно-Казанлък“ АД, което е лицензиант и е 

притежавало лицензия № Л-133-01 от 10.05.2004 г. за дейността „производство на електрическа 

енергия“.  

След проверка на данните от АУЕР и служебна проверка на съхраняваната в КЕВР 

информация се установиха следните количества електрическа енергия, произведена от МВЕЦ 

„Малуша“ в периода от 2008 г. до 2015 г., както следва:  

 

Година Обект за производство Производство (MWh) По данни на 

2008 МВЕЦ „Малуша“, гр. Габрово 820,89 ДКЕВР 

2009 МВЕЦ „Малуша“, гр. Габрово 721,89 ДКЕВР 

2010 МВЕЦ „Малуша“, гр. Габрово 1019,52 ДКЕВР 

2011 МВЕЦ „Малуша“, гр. Габрово 2704,80 ДКЕВР 

2012 МВЕЦ „Малуша“, гр. Габрово 3380,88 АУЕР 

2013 МВЕЦ „Малуша“, гр. Габрово 1 938,30 АУЕР 

2014 МВЕЦ „Малуша“, гр. Габрово 1 469,93 АУЕР 

2015 МВЕЦ „Малуша“, гр. Габрово 1 279,43 АУЕР 

 

Видно от Годишен доклад за дейността и финансов отчет на „МВЕЦ Миланово“ ЕООД за 

2009 г., публикуван в раздел Обявени актове на Търговския регистър, през 2009 г. 

„дружеството е придобило напълно оборудван и работещ малък ВЕЦ, находящ се в землището 

на Велики Преслав, н.м. Миланово. През изминалата година основната дейност на 

дружеството е била производство и продажба на електроенергия.“ В счетоводния баланс към 

31.12.2012 г. не са посочени инвестиции, като стойността на група „Машини, производствено 

оборудване и апаратура“, статия „За водноелектрически централи“ е 18 хил. лв., която към 

31.12.2011 г. е 25 хил. лв. Тази стойност към 31.12.2014 г. е 1000 лв. Следователно може да се 

заключи, че оборудването на МВЕЦ „Малуша“ е напълно амортизирано. 
От всичко гореизложено следва изводът, че МВЕЦ „Малуша“ не представлява нов обект 

за производство на електрическа енергия от ВИ, въведен в експлоатация през 2012 г. по 

смисъла на ЗЕВИ, а е съществуваща и действаща преди 01.07.2012 г. водноелектрическа 

централа под 10 MW. В тази връзка, определените с Решение № Ц-018 от 28.06.2012 г. на 

ДКЕВР цени са приложими за електрическата енергия, произвеждана от централи, въведени в 

експлоатация по смисъла на ЗУТ (а за обектите по чл. 24, т. 1 от ЗЕВИ към датата на 

заявлението за извършено монтиране на инсталация за производство на електрическа енергия) в 

ценовия период, стартиращ на 01.07.2012 г. 

 Централата е въведена в експлоатация на 03.11.1940 г., следователно е съществуваща 

водноелектрическа централа с инсталирана мощност до 10 MW, по смисъла на § 3, ал. 1, т. 1 от 

Преходните и заключителни разпоредби на Закона за възобновяемите и алтернативните 

енергийни източници и биогоривата (обн., ДВ, бр. 49 от 19.06.2007 г.). С оглед горното, 

приложимата цена за МВЕЦ „Малуша“ е определена в Решение № Ц-5 от 20.02.2015 г. на КЕВР 

в размер на 112,48 лв./MWh., прието след отмяната на т. 7 от Решение № Ц-010 от 30.03.2011 г. 

(отменено с Решение № 2126 от 13.02.2013 г. на ВАС по адм. дело № 5492 от 2011 г., оставено в 

сила с Решение № 16953 от 17.12.2013 г. на ВАС по адм. дело № 7175 от 2013 г.). 
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 Предвид всичко гореизложено и видно от издадените към „Енерго-Про Продажби“ АД  

фактури за месеците септември, октомври, ноември и декември 2015 г. и януари и февруари 

2016 г. по цена 156,01 лв./MWh, е налице несъответствие между прилаганата от крайния 

снабдител преференциална цена, по която изкупува произведената електрическа енергия от 

МВЕЦ „Малуша“, собственост на „МВЕЦ Малуша“ ЕООД и относимата цена и в този смисъл е 

налице нарушение на чл. 31, ал. 1 от ЗЕВИ. 

 Съгласно чл. 57, ал. 1, т. 1 от ЗЕВИ Комисията прилага принудителни административни 

мерки, когато установи, че контролираните по този закон лица са извършили или извършват 

действия, с които нарушават разпоредби на този закон, на подзаконовите актове по прилагането 

му и на актове на комисията, като според ал. 2 на посочената разпоредба принудителните 

административни мерки, производството по налагането и обжалването им се уреждат в глава 

тринадесета от ЗЕ. Целите, за които се налагат принудителни административни мерки са 

нормативно определени в чл. 201, ал. 2 от ЗЕ и те са както следва: за предотвратяване или 

преустановяване на нарушенията, както и за отстраняване на вредните последици от тях. 

 Във връзка с горното и с оглед преустановяване на нарушението на чл. 31, ал. 1 от ЗЕВИ 

на „Енерго-Про Продажби“ АД следва да бъде наложена принудителна административна мярка 

по чл. 201, ал. 2, т. 1, б. „а“, предл. 1 от ЗЕ, а именно: писмено разпореждане за преустановяване 

извършването на действия във връзка със заплащане на „МВЕЦ Малуша“ ЕООД на 

произведената електрическа енергия от МВЕЦ „Малуша“ по преференциална цена в размер на 

156.01 лв./MWh и да прилага определената в Решение № Ц-5 от 20.02.2015 г. на  КЕВР цена в 

размер на 112.48 лв./MWh.  

С цел отстраняване на вредните последици от нарушението, които са настъпили за 

крайните клиенти на електрическа енергия, на „Енерго-Про Продажби“ АД следва да бъде 

наложена принудителна административна мярка по чл. 201, ал. 2, т. 1, б. „а“, предл. 2 от ЗЕ, а 

именно: писмено разпореждане за предприемане на действия за отстраняване на вредните 

последици и възстановяване на „Национална електрическа компания“ ЕАД на надвзетите суми, 

в резултат от неприлагането на относимото Решение № Ц-10 от 30.03.2011 г. на КЕВР, в частта 

по т. 7, съответно Решение № Ц-5 от 20.02.2015 г. по отношение на „МВЕЦ Малуша“ ЕООД.  

 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за 

енергията от възобновяеми източници, чл. 201, ал. 2, т. 1, б. „а“ и ал. 3, чл. 202, ал. 1 от 

Закона за енергетиката и въз основа на Констативен протокол № ЕТ-10 от 06.07.2016 г. 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

РЕШИ: 

 

Дава на „Енерго-Про Продажби“ АД следните задължителни указания: 

 

1. Да преустанови заплащането на произведената електрическа енергия от МВЕЦ 

„Малуша“, собственост на „МВЕЦ Малуша“ ЕООД, с ЕИК:130025131, със седалище и 

адрес на управление: гр. Пловдив 4000, район Централен, бул. „Христо Ботев“ № 92В, по 

определената в Анекс № 3 от 14.12.2012 г. към Договор за изкупуване на електрическа 

енергия, произведена от ВЕИ № 174 от 2011 г. преференциална цена в размер на 156.01 

лв./MWh и да прилага определената в Решение № Ц-5 от 20.02.2015 г. на Комисията за 

енергийно и водно регулиране цена в размер на 112.48 лв./MWh. 

2. В срок до три месеца да предприеме действия за отстраняване на вредните 

последици и възстанови на „Национална електрическа компания“ ЕАД на надвзетите 

суми, в резултат от неприлагането на относимото Решение № Ц-10 от 30.03.2011 г., в 

частта по т. 7, съответно Решение № Ц-5 от 20.02.2015 г. на Комисията за енергийно и 

водно регулиране, по отношение на „МВЕЦ Малуша“ ЕООД. 
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3. В седемдневен срок от изтичане на срока по т. 2 да уведоми Комисията за 

енергийно и водно регулиране за извършените действия във връзка с изпълнението на т.2.   

   

 
Решението подлежи на обжалване пред Административен съд София - град в  

14 (четиринадесет) дневен срок. 
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

РОСИЦА ТОТКОВА 


