
  

            

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ Ц-29 

 

от 25.07.2019 г. 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

на закрито заседание, проведено на 25.07.2019 г., след като разгледа писмо с вх. 

№ Е-17-44-35 от 19.07.2019 г. от „Софийска вода“ АД по повод определяне на премия 

за електрическа енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност 1 

MW и над 1 MW във връзка с определена преференциална цена с Решение Ц-010 от 

30.03.2011 г., в частта по т. 25, на Държавната комисията за енергийно и водно 

регулиране, установи следното: 

 

Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 8б от Закона за енергетиката (ЗЕ) Комисията за енергийно и 

водно регулиране (КЕВР, Комисията) определя ежегодно премии за електрическа енергия 

от възобновяеми източници (ВИ) и от високоефективно комбинирано производство на 

електрическа и топлинна енергия, произведена от централи с обща инсталирана 

електрическа мощност 1 MW и над 1 MW. Според §68 от Преходните и заключителните 

разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона енергетиката, ПЗР на ЗИД на 

ЗЕ, обн. ДВ бр. 91 от 2018 г., съответно §34 от Преходните и заключителните разпоредби 

на Закона за изменение и допълнение на Закона енергетиката, ПЗР на ЗИД на ЗЕ, обн. ДВ, 

бр. 41 от 2019 г., КЕВР определя премии на производителите на електрическа енергия от 

ВИ за централи с обща инсталирана електрическа мощност 4 MW и над 4 MW, както и с 1 

MW и над 1 МW, като разлика между определената до влизането в сила на същия закон 

преференциална цена, съответно актуализираната преференциална цена на обекта, и 

определената за този период прогнозна пазарна цена за електрическа енергия, произведена 

от ВИ в зависимост от първичния енергиен източник. 

Предвид горното, с Решение № Ц-17 от 01.07.2019 г., в частта по т. XIX, на КЕВР са 

определени премии за периода 01.07.2019 г. – 30.06.2020 г. във връзка с определени цени 

по: Решение № Ц-010 от 30.03.2011 г. на КЕВР, Решение № Ц-18 от 20.06.2011 г. на КЕВР, 

Решение № Ц-018 от 28.06.2012 г. на КЕВР, Решение № Ц-28 от 29.08.2012 г. на КЕВР, 

Решение № Ц-19 от 28.06.2013 г. на КЕВР, Решение № Ц-13 от 01.07.2014 г. на КЕВР, 

Решение № Ц-29 от 16.11.2017 г. на КЕВР, Решение № Ц-30 от 29.11.2017 г. на КЕВР и 

Решение № Ц-14 от 03.04.2019 г. на КЕВР. С Решение № Ц-21 от 11.07.2019 г. на КЕВР е 

допълнено Решение № Ц-17 от 01.07.2019 г. на КЕВР, в частта по т. XIX, с премии по 

отношение на произвежданата електрическа енергия от ВИ от централи с обща 

инсталирана електрическа мощност 1 MW и над 1 МW, в случаите, когато инвестицията 

за изграждането на енергийния обект за производство на електрическа енергия се 

подпомага със средства от национална или европейска схема за подпомагане. 

По повод Решение № Ц-17 от 01.07.2019 г. на КЕВР, в частта по т. XIX., с писмо с 

вх. № Е-17-44-35 от 19.07.2019 г. „Софийска вода“ АД е уведомило КЕВР, че за периода 

01.07.2019 г. – 30.06.2020 г. не е определена премия във връзка с определената с Решение 

№ Ц-10 от 30.03.2011 г., в частта по т. 25, цена на електрическата енергия, произвеждана 

от електрически централи от 500 кВт до 5 000 кВт, работещи чрез индиректно използване 

на енергията от битови водо-канални отпадъци. В тази връзка със Заповед № З-Е-143 от 

19.07.2019 г. на председателя на КЕВР е сформирана работна група.  
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Поради изложеното, в постановеното от КЕВР Решение № Ц-17 от 01.07.2019 г., в 

частта по т. XIX е налице непълнота, тъй като определянето от КЕВР на премия на 

производителите от посочените централи, а именно във връзка с определената цена по т. 

25 от Решение № Ц-10 от 30.03.2011 г. на КЕВР, попада в обхвата на разпоредбите на чл. 

21, ал. 1, т. 8б от ЗЕ, §68 от ПЗР на ЗИД на ЗЕ, обн. ДВ бр. 91 от 2018 г. и §34 от ПЗР на 

ЗИД на ЗЕ, обн. ДВ, бр. 41 от 2019 г. или произтича от самия закон. В тази връзка, КЕВР 

следва да отстрани допуснатата непълнота чрез допълване на свое Решение № Ц-17 от 

01.07.2019 г. ЗЕ и Закона за енергията от възобновяеми източници не съдържат ред и 

начин за правила за допълване на административен акт, поради което по аргумент от чл. 

13, ал. 8 от ЗЕ, в случая следва да намери субсидиарно приложение 

Административнопроцесуалния кодекс (АПК). Съгласно чл. 62, ал. 1 от АПК преди 

изтичане на срока за обжалване административният орган може да отстрани допуснати 

непълноти в акта, като за нанесените промени се съобщава на заинтересованите лица, а 

решението за допълване подлежи на обжалване по предвидения в този кодекс ред. 

Решение № Ц-17 от 01.07.2019 г., в частта по т. XIX., на КЕВР е публикувано на интернет 

страницата на Комисията на 01.07.2019 г., следователно срокът за неговото обжалване 

изтича на 15.07.2019 г. В този срок КЕВР е постановила Решение № Ц-21 от 11.07.2019 г., 

с което е допълнила свое Решение № Ц-17 от 01.07.2019 г. Решението за допълване - 

Решение № Ц-21 от 11.07.2019 г. на КЕВР, не подлежи на самостоятелно обжалване, тъй 

като няма самостоятелно значение. То се инкорпорира в първоначално издаденото 

Решение № Ц-17 от 01.07.2019 г. на КЕВР, поради което на оспорване подлежи 

постановения от КЕВР цялостен административен акт – Решение № Ц-17 от 01.07.2019 г., 

допълнено с Решение № Ц-21 от 11.07.2019 г.  В тази връзка Комисията приема, че от 

датата на постановяване на решението за допълване – 11.07.2019 г., се възстановява 14-

дневният срок за обжалване на Решение № Ц-17 от 01.07.2019 г., който изтича на 

25.07.2019 г., като до изтичането му в административния акт в неговата цялост могат да 

бъдат отстранявани допуснати непълноти (арг. Еленков, Ал., Ангелов, Анг., Дюлгеров, 

Ас., Дишева, Ат., Панов, Л., Казанджиева, М., Янкулова, С., Николова, Т., Ковачева, Юл., 

Административнопроцесуален кодекс, Систематичен коментар, Проблеми на 

правоприлагането, Анализ на съдебната практика, ИК „Труд и право“, София 2013, с. 561).    

Предвид горните аргументи, КЕВР счита, че мотивите на Решение № Ц-17 от 

01.07.2019 г., допълнено с Решение № Ц-21 от 11.07.2019 г., в частта по т. III.1, следва да 

бъдат допълнени с т. 1.10, а именно: 

„1.10. Премия в размер на 32,73 лв./MWh при преференциална цена – 120,60 

лв./MWh, без ДДС, за електрически централи от 500 kW до 5 MW, чрез индиректно 

използване на енергията от битови водо-канални отпадъци.“. 

В съответствие с изложеното, КЕВР следва да допълни т. XIX от диспозитива на 

свое Решение № Ц-17 от 01.07.2019 г., допълнено с Решение № Ц-21 от 11.07.2019 г. 

 

На основание чл. 62, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка 

с чл. 13, ал. 8 от Закона за енергетиката, чл. 21, ал. 1, т. 8б от Закона за енергетиката, 

§68, ал. 3 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и 

допълнение на Закона за енергетиката, обн. ДВ, бр. 91 от 2018 г. и §34, ал. 2 от 

Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на 

Закона за енергетиката, обн. ДВ, бр. 41 от 2019 г. 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

РЕШИ: 

 

1. Допълва мотивите на Решение № Ц-17 от 01.07.2019 г., допълнено с Решение 

№ Ц-21 от 11.07.2019 г., в частта по т. III.1., като след текста на т. 1.9. добавя следния 

текст: 
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„1.10. Премия в размер на 32,73 лв./MWh при преференциална цена – 120,60 

лв./MWh, без ДДС, за електрически централи от 500 kW до 5 MW, чрез индиректно 

използване на енергията от битови водо-канални отпадъци.“. 

 

2. Допълва диспозитива на Решение № Ц-17 от 01.07.2019 г., допълнено с 

Решение № Ц-21 от 11.07.2019 г., в частта по т. XIX.1., като след текста на т. 1.9., 

добавя следния текст: 

„1.10. Премия в размер на 32,73 лв./MWh при преференциална цена – 120,60 

лв./MWh, без ДДС, за електрически централи от 500 kW до 5 MW, чрез индиректно 

използване на енергията от битови водо-канални отпадъци.“. 

 

 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 
 

 


