
  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ ПАМ - 3 

от 20.10.2016 г. 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

 

на закрито заседание, проведено на 20.10.2016 г., след като разгледа доклад с вх. № 

Е-Дк-312 от 06.10.2016 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 „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД, 

установи следното: 

 

Въз основа на заповед № З-Е-236 от 01.12.2015 г. на председателя на Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията), в частта по т.II.3, т.II.4 и т. II.5, изменена със 

Заповед № З-Е-127 от 04.07.2016 г. и Заповед № З-147 от 04.08.2016 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 „ЕВН 

България Електроснабдяване“ ЕАД, на фактите и обстоятелствата, във връзка с изкупуване на 

електрическа енергия, произведена от ВЕЦ „Средногорци 2000“, собственост на „ВЕЦ-МАДАН 

2000“ ЕООД, ВЕЦ „Средногорци“, собственост на „Енерджи Инвестмънтс“ АД и ВЕЦ „Хубча“, 

собственост на „Дани-М-97“ ООД.  

Резултатите от извършената проверка по документи на „ЕВН България 

Електроснабдяване“ ЕАД са отразени в съставения Констативен протокол № 19 от 28.09.2016 г., 

който е връчен на 28.09.2016 г. на упълномощен представител на дружеството. „ЕВН България 

Електроснабдяване“ ЕАД не е направило възражения по връчения констативен протокол. 

   На 31.03.2003 г. „Електроразпределение Пловдив“ АД (сега „ЕВН България 

Електроснабдяване“ ЕАД) е сключило с „ВЕЦ-МАДАН 2000“ ЕООД Договор № 106/31.03.2003 г. 

за изкупуване на електрическа енергия от независимия производител МВЕЦ „Средногорци 2000“. 

По отношение на МВЕЦ „Средногорци 2000“ е издадено Разрешение за ползване № 82 от 

23.06.2003 г. от Дирекция за национален строителен контрол. Следователно от 01.04.2011 г., както 

и след влизането в сила на ЗЕВИ - 03.05.2011 г., приложима за „ВЕЦ-МАДАН 2000“ ЕООД по 

отношение на електрическата енергия, произведена от МВЕЦ „Средногорци 2000“, за периода до 

20.02.2015 г. е цената по т. 7 от Решение № Ц-010 от 30.03.2011 г. на КЕВР, а за периода след 

20.02.2015 г. – цената по Решение Ц-5 от 20.02.2015 г. на КЕВР.  

Във връзка с установяване на приложимата цена управителят на „ВЕЦ-МАДАН 2000“ 

ЕООД на 20.04.2011 г. е декларирал, че считано от 01.04.2011 г. преференциалната цена за 

продажба на електрическа енергия от МВЕЦ „Средногорци 2000“ е в размер на 213,09 лв./MWh, 

т.е. цената по т. 2 от Решение № Ц-010 от 30.03.2011 г. на КЕВР.             

Електрическата енергия, произвеждана от МВЕЦ „Средногорци 2000“, е фактурирана на 

„ВЕЦ-МАДАН 2000“ ЕООД от „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД през месеците 

септември и октомври 2015 г. по цена 213.09 лв./MWh (фактури № 0000000118 от 30.09.2015 г. и 

№ 0000000119 от 31.10.2015 г.). С писмо № 5451 от 09.12.2015 г. „ЕВН България 

Електроснабдяване“ ЕАД е уведомило „ВЕЦ МАДАН 2000“ ЕООД, че приложимата цена е 

112.48 лв./MWh. Електрическата енергия, произведена от МВЕЦ „Средногорци 2000“, е 

фактурирана през месеците декември 2015 г., януари и февруари 2016 г. по цена 112.48 лв./MWh 
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(фактури № 0000000123 от 31.12.2015 г., № 0000000124 от 31.01.2016 г. и № 0000000125 от 

29.02.2016 г.). 

На 27.11.2006 г. „ЕВН България Електроснабдяване“ АД (сега „ЕВН България 

Електроснабдяване“ ЕАД) е сключило с „Енерджи Инвестмънтс“ АД Договор № 127/08.12.2006 г. 

за изкупуване на електрическа енергия от независимия производител МВЕЦ „Средногорци“. По 

отношение на МВЕЦ „Средногорци“ е издадено Разрешение за ползване № СТ-12-20 от 

17.01.2005 г. от Дирекция за национален строителен контрол. Следователно от 01.04.2011 г., 

както и след влизането в сила на ЗЕВИ - 03.05.2011 г., приложима за „Енерджи Инвестмънтс“ АД 

по отношение на електрическата енергия, произведена от МВЕЦ „Средногорци“, за периода до 

20.02.2015 г. е цената по т. 7 от Решение № Ц-010 от 30.03.2011 г. на КЕВР, а за периода след 

20.02.2015 г. – цената по Решение Ц-5 от 20.02.2015 г. на КЕВР.  

Във връзка с установяване на приложимата цена изпълнителният директор на „Енерджи 

Инвестмънтс“ АД на 20.04.2011 г. е декларирал, че считано от 01.04.2011 г. преференциалната 

цена за продажба на електрическа енергия от МВЕЦ „Средногорци“ е в размер на 213,09 

лв./MWh, т.е. цената по т. 2 от Решение № Ц-010 от 30.03.2011 г. на КЕВР.             

Електрическата енергия, произвеждана от МВЕЦ „Средногорци“, е фактурирана на 

„Енерджи Инвестмънтс“ АД от „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД през месеците 

септември и октомври 2015 г. по цена 213.09 лв./MWh (фактури № 0000000126 от 30.09.2015 г. и 

№ 0000000127 от 31.10.2015 г.). С писмо № 5452 от 09.12.2015 г. „ЕВН България 

Електроснабдяване“ ЕАД е уведомило „Енерджи Инвестмънтс“ АД, че приложимата цена е 

112.48 лв./MWh. Електрическата енергия, произведена от МВЕЦ „Средногорци“, е фактурирана 

през месеците декември 2015 г., януари и февруари 2016 г. по цена 112.48 лв./MWh (фактури № 

0000000134 от 31.12.2015 г., № 0000000137 от 31.01.2016 г. и № 0000000139 от 29.02.2016 г.). 

На 21.09.2006 г. „Електроразпределение Пловдив“ АД (сега „ЕВН България 

Електроснабдяване“ ЕАД) е сключило с „Дани-М-97“ ЕООД (сега „Дани-М-97“ ООД) Договор № 

103/21.09.2006 г. за изкупуване на електрическа енергия от независимия производител МВЕЦ 

„Хубча“. На 26.07.2006 г. е сключен между Агенцията за приватизация и „Дани-М-97“ ЕООД 

Договор № РД-01-805/26.07.2006 г. за приватизационна продажба на МВЕЦ „Хубча“, обособена 

част от „Национална електрическа компания“ ЕАД. От направена служебна справка на интернет 

страницата на Агенцията за устойчиво енергийно развитие в регистър „Гаранции“ на електронен 

адрес: https://portal.seea.government.bg/Warranty/WarrantyView се установява, че датата на 

въвеждане в експлоатация на МВЕЦ „Хубча“ е 01.01.1956 г. 

Следователно от 01.04.2011 г., както и след влизането в сила на ЗЕВИ - 03.05.2011 г., 

приложима за „Дани-М-97“ ООД по отношение на електрическата енергия, произведена от 

МВЕЦ „Хубча“, за периода до 20.02.2015 г. е цената по т. 7 от Решение № Ц-010 от 30.03.2011 г. 

на КЕВР, а за периода след 20.02.2015 г. – цената по Решение Ц-5 от 20.02.2015 г. на КЕВР.  

Във връзка с установяване на приложимата цена управителят на „Дани-М-97“ ООД на 

26.04.2011 г. е декларирал, че считано от 01.04.2011 г. преференциалната цена за продажба на 

електрическа енергия от МВЕЦ „Хубча“ е в размер на 222,90 лв./MWh, т.е. цената по т. 1 от 

Решение № Ц-010 от 30.03.2011 г. на КЕВР.             

Електрическата енергия, произвеждана от МВЕЦ „Хубча“, е фактурирана на „Дани-М-97“ 

ООД от „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД през месеците октомври и ноември 2015 г. по 

цена 222.90 лв./MWh (фактури № 0000000282 от 31.10.2015 г. и № 0000000284 от 30.11.2015 г.). С 

писмо № 5584 от 16.12.2015 г. „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД е уведомило „Дани-М-

97“ ООД, че приложимата цена е 112.48 лв./MWh. Електрическата енергия, произведена от 

МВЕЦ „Хубча“, е фактурирана през месеците януари и февруари 2016 г. по цена 112.48 лв./MWh 

(фактури № 0000000291 от 31.01.2016 г. и № 0000000293 от 29.02.2016 г.). 

Съгласно чл. 31, ал. 1 от 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.  
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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.  

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. 

Следователно за МВЕЦ „Средногорци 2000“, МВЕЦ „Средногорци“ и МВЕЦ „Хубча“ 

приложимата цена за периода до 20.02.2015 г. е цената по т. 7 от Решение № Ц-010 от 30.03.2011 

г. на КЕВР, а за периода след 20.02.2015 г. – цената по Решение Ц-5 от 20.02.2015 г. на КЕВР. С 

точки от 1 до 7 от диспозитива на Решение № Ц-010 от 30.03.2011 г. на КЕВР са определени 

преференциални цени за изкупуване на електрическа енергия, произведена от водноелектрически 

централи (ВЕЦ) под 10 MW, при отчитане на техническите характеристики и датата на въвеждане 

в търговска експлоатация. С т. 7 от Решение № Ц-010 от 30.03.2011 г. на КЕВР е определена, 

считано от 01.04.2011 г., преференциална цена за продажба на електрическа енергия от ВЕЦ под 

10 МВт, въведени в търговска експлоатация преди 19 юни 2007 г. – 112,48 лв./МВтч. Решение № 

Ц-010 от 30.03.2011 г. на КЕВР, в частта по т. 7, е отменено от Върховния административен съд 

(ВАС) с Решение № 2126 от 13.02.2013 г. 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. С Решение Ц-5 от 

20.02.2015 г. на КЕВР е определена, считано от 01.04.2011 г., преференциална цена за изкупуване 

на електрическа енергия, произведена от съществуващи ВЕЦ 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. 

МВЕЦ „Средногорци 2000“, собственост на „ВЕЦ-МАДАН 2000“ ЕООД, е въведен в 

експлоатация на 23.06.2003 г. (Разрешение за ползване № 82 от 23.06.2003 г. от Дирекция за 

национален строителен контрол). Следователно приложима по отношение на него за периода до 

20.02.2015 г. е цената от Решение № Ц-010 от 30.03.2011 г. на КЕВР, в частта по т. 7 в размер на 

112,48 лв./МВтч, а за периода след 20.02.2015 г. – цената по Решение Ц-5 от 20.02.2015 г. на 

КЕВР в размер на 112,48 лв./МВтч.  

През месеците септември и октомври 2015 г. „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД е 

изкупувало електрическата енергия, произведена от МВЕЦ „Средногорци 2000“ по цена 213.09 

лв./MWh. 

Предвид всичко гореизложено и видно от издадените към „ЕВН България 

Електроснабдяване“ ЕАД фактури за месеците септември и октомври 2015 г. по цена 213.09 

лв./MWh е налице несъответствие между прилаганата от крайния снабдител преференциална 

цена, по която изкупува произведената електрическа енергия от МВЕЦ „Средногорци 2000“ и 

относимата цена и в този смисъл е налице нарушение на чл. 31, ал. 1 от ЗЕВИ. 

 

МВЕЦ „Средногорци“, собственост на „Енерджи инвестмънтс“ АД, е въведен в 

експлоатация на 17.01.2005 г. (Разрешение за ползване № СТ-12-20 от 17.01.2005 г. от Дирекция 

за национален строителен контрол). Следователно приложима по отношение на него за периода 

до 20.02.2015 г. е цената от Решение № Ц-010 от 30.03.2011 г. на КЕВР, в частта по т. 7 в размер 

на 112,48 лв./МВтч, а за периода след 20.02.2015 г. – цената по Решение Ц-5 от 20.02.2015 г. на 

КЕВР в размер на 112,48 лв./МВтч.  

През месеците септември и октомври 2015 г. „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД е 

изкупувало електрическата енергия, произведена от МВЕЦ „Средногорци 2000“ по цена 213.09 

лв./MWh. 
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Предвид всичко гореизложено и видно от издадените към „ЕВН България 

Електроснабдяване“ ЕАД фактури за месеците септември и октомври 2015 г. по цена 213.09 

лв./MWh е налице несъответствие между прилаганата от крайния снабдител преференциална 

цена, по която изкупува произведената електрическа енергия от МВЕЦ „Средногорци“ и 

относимата цена и в този смисъл е налице нарушение на чл. 31, ал. 1 от ЗЕВИ. 

МВЕЦ „Хубча“, собственост на „Дани-М-97“ ООД, е въведен в експлоатация на 01.01.1956 

г. (съгласно интернет страницата на Агенцията за устойчиво енергийно развитие, регистър 

„Гаранции“ на електронен адрес: https://portal.seea.government.bg/Warranty/WarrantyView). 

Следователно приложима по отношение на него за периода до 20.02.2015 г. е цената от Решение 

№ Ц-010 от 30.03.2011 г. на КЕВР, в частта по т. 7 в размер на 112,48 лв./МВтч, а за периода след 

20.02.2015 г. – цената по Решение Ц-5 от 20.02.2015 г. на КЕВР в размер на 112,48 лв./МВтч.  

През месеците октомври и ноември 2015 г. „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД е 

изкупувало електрическата енергия, произведена от МВЕЦ „Хубча“ по цена 222.90 лв./MWh 

Предвид всичко гореизложено и видно от издадените към „ЕВН България 

Електроснабдяване“ ЕАД фактури за месеците октомври и ноември 2015 г. по цена 222.90 

лв./MWh е налице несъответствие между прилаганата от крайния снабдител преференциална 

цена, по която изкупува произведената електрическа енергия от МВЕЦ „Хубча“ 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 извършвали или извършват 

действия, с които нарушават разпоредби на този закон, на подзаконови 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 принудителните 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 на вредните последици от тях. 

Във връзка с горното и с оглед отстраняване на вредните последици от нарушението, 

които са настъпили за крайните клиенти на електрическа енергия, на „ЕВН България 

Електроснабдяване“ ЕАД 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 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. на КЕВР по 

отношение на МВЕЦ „Средногорци 2000“, МВЕЦ „Средногорци“ и МВЕЦ „Хубча“. 

 

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“, предл. 2 и ал. 3, чл. 202, ал. 

1 от Закона за енергетиката във връзка с Констативен протокол № 19 от 28.09.2016 г.  

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

РЕШИ: 

 

Дава на „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД следните задължителни 

указания: 

 

1. В срок до 45 (четиридесет и пет) дни да предприеме действия за отстраняване на 

вредните последици и възстанови на „Национална електрическа компания“ ЕАД 

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 „ВЕЦ-МАДАН 2000“ ЕООД за МВЕЦ „Средногорци 

https://portal.seea.government.bg/Warranty/WarrantyView
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2000“, „Енерджи инвестмънтс“ АД за МВЕЦ „Средногорци“ и „Дани-М-97“ ООД за МВЕЦ 

„Хубча“. 
 

2. В седемдневен срок от изтичане на срока по т. 1 да уведоми Комисията за 

енергийно и водно регулиране за извършените действия.   

   

 
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 


