_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ПРОТОКОЛ
№ 276
София, 17.12.2020 година
Днес, 17.12.2020 г. от 13:42 ч. се проведе извънредно закрито заседание на
Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) в пълен състав,
ръководено от председателя доц. д-р Иван Н. Иванов.
На заседанието присъстваха членовете на Комисията Ремзи Осман, Александър
Йорданов, Владко Владимиров, Евгения Харитонова и главният секретар Росица Тоткова
(без право на глас).
На заседанието присъстваха Ю. Митев – директор на дирекция „Обща
администрация“ и експерти на КЕВР.
И. Иванов каза, че Комисията се е събрала за извънредно заседание по повод на
обстоятелства, които са възникнали след решението на Върховния административен съд
(ВАС) по жалба от „ТЕЦ - Бобов дол“ ЕАД.
Председателят установи, че няма възражения по проекта за дневен ред и няма
други предложения, както и няма правни пречки за провеждане на заседанието, което
протече при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Доклад с вх. № О-Дк-657 от 17.12.2020 г. относно проект на Постановление на
Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Комисия за
енергийно и водно регулиране за 2020 г.
Работна група: Юлиан Митев, Елена Маринова,
Евгения Сматракалева, Радостина Методиева

По т.1. Комисията разгледа доклад с вх. № О-Дк-657 от 17.12.2020 г. относно
проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни
разходи по бюджета на Комисия за енергийно и водно регулиране за 2020 г.

София – 1000, бул. „Княз Дондуков“ № 8 -10; тел.: 988 24 98; 935 96 13; факс: 988 87 82

С Решение № 759 от 11.02.2019 г. на Административен съд-София-град (АССг) по
адм. дело № 4885 от 2018 г., оставено в сила с Решение № 17672 от 23.12.2019 г. на
Върховния административен съд (ВАС) по адм. дело № 4340 от 2019 г., Комисията за
енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) е осъдена да заплати на „ТЕЦ - Бобов
дол“ ЕАД обезщетение за претърпени имуществени вреди на основание чл. 1, ал. от
Закона за отговорността на държавата и общините за вреди във връзка с отмененото от
ВАС като незаконосъобразно Решение № ТЕ-023 от 29.05.2014 г., в частта по т. 1, на
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране.
Въз основа на посоченото решение на АССг КЕВР е осъдена да заплати на „ТЕЦ Бобов дол“ ЕАД: обезщетение за претърпени имуществени вреди в размер на 18 280
519,28 (осемнадесет милиона двеста и осемдесет хиляди петстотин и деветнадесет лева и
28 ст.) лева; обезщетение за забава върху главницата от 18 280 519,28 лева за периода от
16.11.2016 г. до 09.05.2018 г. в размер на 2 742 077,89 (два милиона седемстотин
четиридесет и две хиляди и седемдесет и седем лева и 89 ст.) лева; обезщетение за забава
в размер на законната лихва върху главницата от 18 280 519,28 лева, считано от датата на
подаване на исковата молба на „ТЕЦ - Бобов дол“ ЕАД в АССг - 09.05.2018 г., до
окончателното изплащане на задължението.
По повод горните задължения, „ТЕЦ - Бобов дол“ ЕАД с писмо с вх. № Е-14-33-3
от 30.12.2019 г. е поискало КЕВР на основание чл. 519, ал. 2 от Гражданския процесуален
кодекс да предприеме необходимите мерки за включване на горепосочените суми в
годишния бюджет на Комисията. Поради факта, че осъдителното за КЕВР решение е
влязло в сила на 23.12.2019 г., съответно искането на „ТЕЦ - Бобов дол“ ЕАД за
предприемане от КЕВР на необходимите действия във връзка с това съдебно решение,
посочената обща сума не е предвидена и заложена в бюджета на Комисията за 2020 г.
Предвид изложеното и поради необезпеченост на бюджета на КЕВР с посочените
суми, Комисията е уведомила Министерството на финансите с писма с изх. № Ф-03-10-1
от 10.01.2020 г., № Ф-03-10-1 от 16.01.2020 г. и № Ф-03-10-1 от 07.04.2020 г. за
необходимостта от предприемане на действия с оглед включване на допълнителни
средства в бюджета на административния орган, за да може да бъде изпълнено решението
на АССг.
Във връзка с горното, Министерството на финансите с писмо вх. № Ф-03-10-1 от
28.02.2020 г. с оглед недопускане натрупване на допълнителни нови задължения по
бюджета е препоръчало на КЕВР да предприеме необходимите действия чрез диалог с
„ТЕЦ – Бобов дол“ ЕАД за облекчаване на задължението на КЕВР, напр. договорености за
отсрочване или разсрочване при спиране начисляването на дължими лихви, намаляване
или отказ от вече присъдени лихви и др. Също така, с писмо с вх. № Ф-03-10-1 от
09.06.2020 г. Министерството на финансите е посочило, че информация с разчети с
необходимите средства за покриване на задължението към „ТЕЦ – Бобов дол“ ЕАД следва
да бъде включена във втория етап от изготвянето на бюджетната прогноза за периода
2021г. – 2023г.
В изпълнение на изложените по-горе препоръки на Министерството на финансите
за водене на преговори с „ТЕЦ – Бобов дол“ ЕАД, КЕВР с писмо с изх. № Е-08-07-11 от
14.05.2020 г. е отправила покана за провеждане на работна среща с представители
дружеството. На проведената среща от страна на КЕВР е отправено предложение към
„ТЕЦ - Бобов дол“ ЕАД за сключване на споразумение за разсрочване за 10 години на
дължимото вземане без да се начислява лихва за забава за периода на разсрочването. С
писмо с изх. № Е-08-07-11 от 27.05.2020 г. КЕВР отново е предложила на „ТЕЦ - Бобов
дол“ ЕАД сключване на споразумение с посочения обхват. В тази връзка, с писмо с вх. №
Е-08-07-11 от 09.06.2020 г. „ТЕЦ - Бобов дол“ ЕАД е представило на КЕВР своето
предложение за споразумение, а именно: разсрочване на изплащането на вземането за
срок от три месеца, при отказ на дружеството от една трета от общия размер на
присъденото и натрупано до 09.05.2020 г. лихвено задължение по вземането.
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Предвид значителните разлики в позициите на КЕВР и „ТЕЦ - Бобов дол“ ЕАД по
отношение на разсрочване на вземането към настоящия момент – 17.12.2020 г., не е
постигнато споразумение за евентуално разсрочване на задълженията на КЕВР към „ТЕЦ
- Бобов дол“ ЕАД.
В допълнение към горното, КЕВР на основание чл. 239, т. 1 от
Административнопроцесуалния кодекс е подала до ВАС молба за отмяна на влязлото в
сила Решение № 759 от 11.02.2019 г. на АССг по адм. дело № 4885 от 2018 г., оставено в
сила с Решение № 17672 от 23.12.2019 г. на ВАС по адм. дело № 4340 от 2019 г., във
връзка с която е образувано адм. дело № 4961 от 2020 г. По делото на 08.10.2020 г. е
проведено открито съдебно заседание, в което съдът е счел делото за изяснено от
фактическа страна и е обявил, че ще се произнесе със съдебен акт в законния срок. Към
настоящия момент – 17.12.2020 г., по адм. дело № 4961 от 2020 г. няма произнасяне от
ВАС.
Необезпечеността на бюджета на КЕВР за 2020 г. във връзка с влязлото в сила
Решение № 759 от 11.02.2019 г. на АССг по адм. дело № 4885 от 2018 г., оставено в сила с
Решение № 17672 от 23.12.2019 г. на ВАС по адм. дело № 4340 от 2019 г., възлиза на
около 26 000 000 лв.
Посочената по-горе сума може да да бъдат осигурена за сметка на
преструктуриране на разходите по централния бюджет за 2020 г. като за целта е
необходимо Министерският съвет да приеме постановление за одобряване на
допълнителни разходи по бюджета на КЕВР за 2020 г.
С оглед на гореизложеното, приемането на Постановление на Министерския съвет
за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Комисията за енергийно и водно
регулиране за 2020 г. ще допринесе за финансовото обезпечаване на дейността на КЕВР.
Приемането на Постановление на Министерския съвет за одобряване на
допълнителни разходи по бюджета на Комисията за енергийно и водно регулиране за 2020
г. ще доведе до допълнителни разходи по бюджета на КЕВР, както и до пряко и/или
косвено въздействие върху държавния бюджет, поради което следва да се придружава от
финансова обосновка, съгласно Приложение № 2.1 към чл. 35, ал. 1, т. 4, буква „а“ от
Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.
Проектът на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни
разходи по бюджета на Комисията за енергийно и водно регулиране за 2020 г. не
транспонира актове на правото на Европейския съюз.
Изказвания по т.1.:
И. Иванов каза, че дава думата на Ю. Митев, който ще докладва за необходимостта
от съответното решение.
Ю. Митев докладва, че предвид обстоятелството, че има влязло в сила осъдително
решение на ВАС спрямо Комисията за енергийно и водно регулиране е необходимо да
бъде извършена промяна в бюджета на Комисията, която е с оглед изпълнение на
задълженията към „ТЕЦ - Бобов дол“ ЕАД. За тази цел от дирекция „Обща
администрация“ и дирекция „Правна“ са подготвени всички необходими документи
относно проект на Постановление на Министерския съвет (МС) за одобряване на
допълнителни разходи по бюджета на КЕВР за 2020 г. Трябва да се отбележи, че още пред
февруари месец е направен такъв проект на Постановление на Министерския съвет, който
с оглед изпълнението на бюджета за 2020 г. би трябвало да се внесе отново в МС, за да
може най-късно до 23.12.2020 г. да бъде взето съответното решение от МС за промяна
бюджета на КЕВР. Разходите за изпълнение относно главницата са в размер на
18 280 519,28 лв. Обезщетението за забава за периода от 16.11.2016 г. до 09.05.2018 г. (до
момента на издаване на съдебното решение) и обезщетението за забава върху главницата
за периода от 09.05.2018 г. до 29.12.2020 г. (когато се очаква задължението да бъде
погасено) са в размер на 4 905 273,89 лв. Общо сумата е 25 927 871,06 лв. Това е цялото
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задължение, което е натрупано към 29.12.2020 г. от страна на КЕВР по съответното
решение на ВАС към „ТЕЦ - Бобов дол“ ЕАД. Всички необходими документи за проекта
на Постановление на Министерския съвет са изготвени и съответно ще бъдат изпратени на
г-н Томислав Дончев за внасяне на заседание на МС.
И. Иванов запита дали това ще бъде направено преди 23.12.2020 г. или на самата
дата.
Ю. Митев отговори, че необходимите документи ще бъдат изпратени по-рано.
Текстът е идентичен с този, който още през месец февруари е разработен, но трябва да се
допълни, че проектът на Постановление на МС е свързан с изпълнението на държавния
бюджет и в тази връзка на основание §1а.1. от Допълнителните разпоредби на Закона за
нормативните актове не са проведени обществени консултации по проекта на акт. С оглед
на гореизложеното, работната група предлага на Комисията да одобри проекта на акт и
документите, които са необходими за внасяне на проекта на Постановление на МС.
И. Иванов поясни, че има дело, което КЕВР е завела с оглед отмяна решението на
ВАС, но това дело не спира изпълнението на решението на съда. Ако Комисията спечели
делото за отмяна, ще има възстановяване на сумите, но в момента ситуацията е тази.
От страна на членовете на Комисията нямаше други въпроси и коментари по
доклада.
Предвид гореизложеното,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШИ:
1. Приема доклад относно проект на Постановление на Министерския съвет за
одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Комисия за енергийно и водно
регулиране за 2020 г.
2. Приема проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на
допълнителни разходи по бюджета на Комисия за енергийно и водно регулиране за 2020 г.
и съпътстващите към него документи;
3. Приетите документи по т. 2 да бъдат изпратени на заместник министърпредседател по eвропейските фондове и икономическата политика с оглед провеждане на
съгласувателна процедура по реда на Устройствения правилник на Министерския съвет и
на неговата администрация.
В заседанието по точка първа участват председателят Иван Н. Иванов и членовете
на Комисията Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров, Евгения
Харитонова.
Решението е взето с пет гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Ремзи Осман – за,
Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Евгения Харитонова – за), от които
три гласа (Александър Йорданов, Владко Владимиров, Евгения Харитонова) на
членовете на Комисията със стаж в енергетиката.
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Приложения:
1. Доклад с вх. № О-Дк-657 от 17.12.2020 г. относно проект на Постановление на
Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Комисия за
енергийно и водно регулиране за 2020 г.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

.................................................
(Р. Осман)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

.................................................
(А. Йорданов)
.................................................
(В. Владимиров)
.................................................
(Е. Харитонова)

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
Р. ТОТКОВА

Протоколирал:
(Н. Косев - главен експерт)
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