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П Р О Т О К О Л 
 

№ 108 

 
София, 04.06.2021 година 

 

Днес, 04.06.2021 г. от 10:02 ч. се проведе 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 Георги Добрев, Ремзи Осман,  

Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова, Пенка 

Трендафилова и главният секретар Росица Тоткова (без право на глас).  

  

 На заседанието присъстваха Ю. Митев – директор на дирекция „Обща 

администрация“, М. Трифонов – началник на отдел „Цени и лицензии: електрически 

мрежи, търговия и пазари“, Б. Балабанов – началник на отдел „Контрол и решаване на 

спорове в електроенергетиката и топлоенергетиката“, И. Александров – началник на 

отдел „Цени и лицензии: електропроизводство, ВКП на електрическа и топлинна 

енергия“, М. Димитров – началник на отдел „Контрол и решаване на спорове – природен 

газ“ и експерти на КЕВР. 

 

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. № E-Дк-511 от 28.05.2021 г. относно определяне на независим 

оценител на газопровод, собственост на „Солвей соди” АД. 

Работна група: Милен Димитров, Мариана Сиркова,  

Росица Тодорова, Пламен Кованджиев 

 

2. Доклад с вх. № Е-Дк-519 от 01.06.2021 г. и проект на решение относно 

установяване на нетното специфично производство на електрическа енергия, въз основа 

на което е определена преференциалната цена в Решение № Ц-19 от 28.06.2013 г. на 

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, в частта му по т. I.18 - за 

фотоволтаични електрически централи, с инсталирана мощност над 30 kWp до 200 kWp – 

191,13 лв./MWh. 

Работна група: Пламен Младеновски, Елена Маринова, Ивайло Александров,  

Ана Иванова, Силвия Петрова, Деница Лефтерова и Димитър Дуевски 

 

3. Доклад с вх. № Е-Дк-520 от 01.06.2021 г. и проект на решение относно 

установяване на нетното специфично производство на електрическа енергия, въз основа 
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на което е определена преференциалната цена в Решение № Ц-13 от 01.07.2014 г. на 

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, в частта му по т. I.35 – за 

електрически централи с инсталирана мощност над 500 kW до 1,5 MW, работещи чрез 

индиректно използване на биомаса от растителни и животински субстанции, с 

комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия - 447,43 лв./MWh. 

Работна група: Пламен Младеновски, Елена Маринова, Ивайло Александров,  

Ана Иванова, Силвия Петрова, Деница Лефтерова и Димитър Дуевски 

 

4. Доклад с вх. № E-Дк-525 от 01.06.2021 г. и проект на решение относно заявление 

с вх. № Е-ЗЛР-Р-28 от 19.04.2021 г., подадено от „ТЕЦ – Бобов дол“ ЕАД за издаване на 

разрешение за извършване на сделки, които водят или могат да доведат до нарушаване 

сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятие. 

Работна група: Пламен Младеновски, Елена Маринова, Ивайло Александров, 

Цветанка Камбурова,  Радостина Методиева и Светослава Маринова 

 

5. Доклад с вх. № Е-Дк-508 от 28.05.2021 г. и проект на решение относно 

заявление за одобряване на „Общи условия на договорите за използване на 

електроразпределителната мрежа на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД“, подадено от 

„ЧЕЗ Разпределение България“ АД. 

Работна група: Пламен Младеновски, Елена Маринова, Благовест Балабанов, 

Даниела Митрова, Мария Ценкова, Мартин Бончев, Петър Друмев, Румяна Цветкова, 

Радослав Райков, Радостина Методиева, Силвия Петрова. 

 

6. Проект на решение относно издаване на лицензия за дейността „търговия с 

електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна 

балансираща група“ на „ДАК Енерджи“ ООД. 

Работна група: Пламен Младеновски, Елена Маринова, Милен Трифонов,  

Юлиан Стоянов, Петя Андонова, Радостина Методиева, Рада Башлиева 

 

7. Проект на решение относно издаване на лицензия за дейността „търговия с 

електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна 

балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“ на „Енергийни 

иновативни технологии“ ЕООД. 

Работна група: Пламен Младеновски, Елена Маринова, Милен Трифонов,  

Юлиан Стоянов, Петя Андонова, Радостина Методиева, Рада Башлиева 

 

8. Доклад с вх.№ Е-Дк-527 от 01.06.2021 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-19 

от 30.03.2021 г. от „Електрични финанчни тим“ д.о.о., изменено с писмо с вх. № Е-ЗЛР-

ПД-19 от 19.05.2021 г., за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа 

енергия“. 

Работна група: Пламен Младеновски, Елена Маринова, Милен Трифонов,  

Юлиан Стоянов, Петя Андонова, Радостина Методиева, Рада Башлиева 

 

9. Доклад с вх.№ Е-Дк-526 от 01.06.2021 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПР-16 

от 19.03.2021 г. на „Алро“ СА, Румъния за прекратяване на лицензия № Л-508-15 от 

13.12.2018 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“. 

Работна група: Пламен Младеновски, Елена Маринова, Милен Трифонов,  

Юлиан Стоянов, Радостина Методиева, Светослава Маринова 

 

10. Доклад с вх. № Е-Дк-515 от 31.05.2021 г. относно откриване на процедура за 

установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от 

„БРИКЕЛ“ ЕАД. 

Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова,  
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Анжела Димитрова, Петя Георгиева, Теодора Бельова 

 

11. Акт за установяване на публично държавно вземане по отношение на „ТОШЕЛ-

92“ ЕООД, ЕИК 131444641, със седалище и адрес на управление: Република България, с. 

Рожен 2820, община Сандански, област Благоевград. 

Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова,  

Анжела Димитрова, Петя Андонова, Димитър Дуевски 
 

 

По т.1. Комисията разгледа доклад с вх. № E-Дк-511 от 28.05.2021 г. относно 

определяне на независим оценител на газопровод, собственост на „Солвей соди” АД. 

 

В Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) е получено 

писмо с вх. № Е-15-60-27 от 22.07.2020 г. от „Аресгаз“ ЕАД. Дружеството посочва, че с 

писмо от 10.06.2020 г. е отправило предложение до „Солвей соди” АД да му бъде 

предоставен достъп до собствения му газопровод с осигуряване на две точки на 

присъединяване към газопровода, както следва: точка 1 - разположена в газорегулаторен 

пункт на територията на ТЕЦ „Солвей Соди“, с планиран капацитет от 3000 нм3/ч и точка 

2 - определена чрез врязване в надземния газопровод, разположен на естакадата, 

преминаваща в поземлен имот ПИ 20482.505.654, с планиран капацитет от 2500 нм3/ч. 

Дружеството заявява, че не е получило отговор от „Солвей соди” АД. С оглед изложеното 

„Аресгаз” ЕАД счита, че възможностите за двустранно доброволно уреждане по 

отношение на ползването на газопровода са изчерпани. В тази връзка дружеството 

отправя искане на основание чл. 197, ал. 9, изр. последно от Закона за енергетиката (ЗЕ) 

КЕВР да приеме решение, с което да разпореди предоставяне на ползването на 

газопровод, собственост на „Солвей соди” АД, на „Аресгаз” ЕАД за целите на 

разпределението на природен газ до други клиенти на територията на Община Девня. 

Във връзка с отправеното искане от „Аресгаз” ЕАД със заповед на председателя на 

КЕВР е възложено на работна група да извърши проучване относно обстоятелствата, 

съдържащи се в писмо с вх. № Е-15-60-27 от 22.07.2020 г. от „Аресгаз“ ЕАД и наличието 

на техническа възможност и свободен капацитет в газопроводно отклонение, собственост 

на „Солвей соди“ АД, с оглед предоставянето на ползването му на „Аресгаз“ ЕАД по чл. 

197, ал. 9, изр. последно от ЗЕ и да изготви доклад. В изпълнение на заповедта е изискана 

информация от „Солвей соди” АД с писма с изх. № Е-15-60-27 от 31.07.2020 г., 29.09.2020 

г. и 25.11.2020 г., от „Булгартрансгаз“ ЕАД с писмо с изх. № Е-15-60-27 от 07.08.2020 г. и 

от „Аресгаз” ЕАД с писма с изх. № Е-15-60-27 от 29.09.2020 г., 21.10.2020 г., 25.11.2020 г., 

20.01.2021 г., 05.02.2021 г. и 05.04.2021 г.  

Съгласно чл. 197, ал. 9 от ЗЕ присъединените към газопреносната мрежа клиенти 

при техническа възможност и свободен капацитет предоставят ползването на собствените 

си съоръжения на съответния оператор на газоразпределителна мрежа, получил лицензия, 

за целите на разпределението на природен газ до други клиенти на територията, 

определена в лицензията. Ползването се предоставя след сключване на договор по цена, 

определена по методика, одобрена от Комисията. В договора с лицензианта се договорят 

условията на ползването, включително условията за оперативно управление и измерване 

на газа, доставян до всеки от клиентите, включително до лицето, предоставящо 

ползването, за гарантиране на единно оперативно управление и измерване на доставяните 

до клиентите количества природен газ. При непостигане на съгласие Комисията 

разпорежда предоставянето на ползването и заплащането на цена, определена от 

Комисията по методиката. 

За да се разпореди КЕВР относно предоставянето на ползването на газопровода на 

„Солвей соди” АД на „Аресгаз“ ЕАД и заплащането на цена, определена от Комисията по 

методиката, на основание чл. 197, ал. 9 от ЗЕ, е необходимо да са налице комулативно 

следните предпоставки: техническа възможност и свободен капацитет.  

По отношение наличието на свободен капацитет в газопровода „Солвей соди” АД 
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твърди, че няма свободен такъв, предвид бъдещите му енергийни планове, но не посочва 

какъв капацитет от газопровода ще е необходим на дружеството във връзка с плановете 

му за използване на природен газ. От представените по преписката данни е видно, че 

капацитетът на газопровода на „Солвей соди” АД е 140 500 нм3/ч, като за периода януари 

2018 г. – юли 2020 г. използваният капацитет е в границите от 823 до 1116 м3/час, което е 

много под проектния часов капацитет на газопровода. Следователно, към момента 

газопроводът на „Солвей соди” АД разполага със значителен свободен капацитет. По 

отношение наличието на техническата възможност, „Аресгаз“ ЕАД е представило 

инвестиционен проект от 2005 г. за обект: „Газоразпределителна мрежа гр. Девня – Клон 

„Варна-Запад““, който е изготвен в изпълнение на договор между „Черноморска 

технологична компания“ АД и „Девен“ АД за предоставяне право на достъп до същия 

газопровод, с което се установява наличието на техническа възможност. Следователно, са 

налице техническа възможност и свободен капацитет в цитирания газопровод.  

Предвид обстоятелството, че между двете дружества не е постигнато съгласие за 

предоставяне ползването на газопровода, собственост на „Солвей соди“ АД, и 

отправеното от „Аресгаз“ ЕАД искане в този конкретен случай КЕВР следва да приложи 

правомощието си по чл. 197, ал. 9, изр. последно от ЗЕ и да разпореди предоставянето на 

ползването на газопровода на „Солвей соди” АД на „Аресгаз“ ЕАД и заплащането на 

цена, определена от нея по Методиката за определяне на цените за предоставен достъп на 

преносно или разпределително предприятие от потребители през собствените им уредби 

и/или съоръжения до други потребители за целите на преобразуването и преноса на 

електрическа енергия, на преноса на топлинна енергия и на преноса на природен газ 

(Методиката). Съгласно т. 17 от Методиката цената за предоставен достъп се определя по 

следната формула: 

Цд = 
Кд

Кобщ
*
Ргод

12
, 

където: 

Цд – цена за предоставен достъп, лв./месец; 

Ргод – годишни разходи за експлоатация и поддръжка; 

Кд – заявен максимален капацитет на разпределителното предприятие, получило 

достъп до съоръженията на пряко присъединен потребител, за следващата година, m3/час; 

Кобщ – проектен капацитет на газоразпределителното предприятие и на пряко 

присъединения потребител за следващата година m3/час. 

 

Съгласно т. 3.1. от Методиката Р = ДМА*Кобсл, 

където: 

Р – разходи на лицето, предоставящо достъп, за обслужване на уредби и/или 

съоръжения, лв.; 

ДМА – стойност на дълготрайните материални активи в уредби и/или съоръжения, 

до които се предоставя достъп, лв.; 

Кобсл – коефициент на обслужване.  

Съгласно т. 3.2. от Методиката стойността на дълготрайните материални активи в 

уредби и/или съоръжения е балансовата им стойност от инвентарните книги на 

юридическите лица, предоставящи достъп, към края на годината, предхождаща 

прилагането на цената за предоставен достъп. Съгласно т. 3.3. от Методиката, в случай, че 

лицензиантът изрази несъгласие с определената по предходната точка стойност на 

дълготрайните материални активи (ДМА) или лицата, предоставящи достъп не разполагат 

с информация за балансовата стойност на ДМА, то за стойност на тези активи се приема 

тяхната пазарна стойност. Според т. 3.4. от Методиката, пазарната стойност на уредбите 

и/или съоръжения се определя от независим лицензиран оценител, избран по взаимно 

съгласие между страните. Съгласно т. 3.4.3 от Методиката изчислената пазарна стойност 

на ДМА е пределна и се прилага и при определянето на цената за предоставен достъп. 

Разходите по оценяването се поделят поравно между страните.  

С оглед цитираните разпоредби от „Солвей соди“ АД е изискана информация, 



 5 

необходима за определянето на цена по Методиката. От представената от „Солвей соди“ 

АД извадка от инвентарната книга за цитирания газопровод е видно, че за него не е 

посочена стойност. В тази връзка, „Солвей соди“ АД е предложило за независим 

лицензиран оценител Людмил Иванов Велинов – член на Камарата на независимите 

оценители в България (КНОБ), който да определи пазарната стойност на газопровода 

съгласно т. 3.4. от Методиката. С писмо с вх. № Е-15-60-27 от 12.04.2021 г. „Аресгаз“ ЕАД 

е изразило несъгласие с предложения оценител и е отправило искане до Комисията да 

определи такъв. Съгласно т. 3.4.1. от Методиката при непостигане на съгласие за оценител 

всяка от страните има право да поиска определянето на оценител от Комисията, като в 

случая се прилагат съответно разпоредбите на § 4, ал. 3 от Преходните и заключителни 

разпоредби на ЗЕ. 

При спазване на принципа за случаен избор са изпратени писма с изх. Е-15-60-27 от 

28.04.2021 г. до следните независими оценители, членове на КНОБ - „Цеси консулт плюс“ 

ООД, „Инженерингсервиз София“ ООД и „Жик консулт“ ЕООД, с които е поискано да 

предоставят оферта за изготвяне на пазарна оценка на газопровода, собственост на 

„Солвей соди” АД. 

С писмо с вх. № Е-15-60-27 от 12.05.2021 г. до КЕВР „Инженерингсервиз София“ 

ООД, сертифицирано като юридическо лице от КНОБ със сертификат за оценителска 

правоспособност № 906700026 от 25.10.2019 г, е представило оферта за изготвяне на 

пазарна оценка на газопровода. В офертата на „Инженерингсервиз София“ ООД е 

посочено, че цената за изготвяне на пазарна оценка на газопровода възлиза на 1500 лв. 

(хиляда и петстотин лева) без ДДС, като срокът за изпълнение е до 15 работни дни след 

предоставяне на пълната изискуема информация. Към офертата са приложени 8 бр. 

референции. 

„Жик консулт“ ЕООД и „Цеси консулт плюс“ ООД не са предоставили оферти в 

определения 7-дневен срок. Видно от обратните разписки, писмото до „Жик консулт“ 

ЕООД е доставено на получателя на 10.05.2021 г., като срокът за отговор е изтекъл на 

17.05.2021 г., а писмото до „Цеси консулт плюс“ ООД е доставено на получателя на 

12.05.2021 г., като срокът за отговор е изтекъл на 19.05.2021 г. 

 

 Изказвания по т.1.: 

Докладва М. Димитров. В Комисията е получено писмо от „Аресгаз“ ЕАД с искане 

Комисията да разпореди предоставянето на ползването на свободния капацитет на 

газоразпределителното дружество „Аресгаз“ ЕАД в газопровод, собственост на „Солвей 

соди” АД. „Аресгаз” ЕАД посочва, че между двете дружества не е постигнато съгласие и 

затова на основание чл. 197, ал. 9 от Закона за енергетиката отправя искане Комисията да 

разпореди това ползване на свободния капацитет. Работната група е изискала информация 

от „Булгартрансгаз“ ЕАД, „Аресгаз” ЕАД, „Солвей соди” АД. За да се разпореди 

Комисията, е необходимо да са налице две условия относно газопровода: свободен 

капацитет и наличие на техническа възможност. По отношение на свободния капацитет 

работната група е изискала информация. Собственикът на газопровода („Солвей соди” 

АД) посочва, че не е наличен такъв свободен капацитет, но от предоставената информация 

е видно, че газопроводът разполага със значителен свободен капацитет. По отношение на 

техническата възможност. „Аресгаз” ЕАД е предоставило проект от 2005 г., който 

предвижда свързване на газопровод на „Аресгаз” ЕАД към въпросния газопровод на 

„Солвей соди” АД. Този документ е одобрен и съгласуван от компетентните институции – 

за технически надзор, пожарна и аварийна безопасност. За да се разпореди Комисията за 

предоставяне на ползване на свободния капацитет в газопровода на „Солвей соди” АД, е 

необходимо в решението да се определи и цена, която „Аресгаз” ЕАД да заплаща на 

собственика на газопровода. Тази цена се определя от Методиката, която е одобрена от 

Комисията. Във формулата за определяне на цена присъстват разходите за експлоатация 

на газопровода, които зависят от ДМА на газопровода, представляващи балансовата 

стойност от инвентарните книги на дружеството. Когато не се разполага със стойност от 
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инвентарните книги за балансовата стойност на газопровода, се прилага пазарната 

стойност на газопровода, която се определя от независим лицензиран оценител. 

Собственикът на газопровода посочва, че не разполага с балансова стойност в 

инвентарните книги на газопровода. В тази връзка е отправил предложение за определяне 

на независим лицензиран оценител. Предложено е за независим лицензиран оценител да 

бъде избран г-н Людмил Велинов. „Аресгаз” ЕАД не е съгласно с така предложения 

независим лицензиран оценител и в този случай Комисията следва да определи независим 

лицензиран оценител. Разходите за пазарната оценка на газопровода се поделят между 

страните. Работната група е изискала оферти от трима независими лицензирани 

оценители, които са членове на Камарата на независимите оценители в България. 

Изискани са оферти от „Цеси консулт плюс“ ООД, „Инженерингсервиз София“ ООД и 

„Жик консулт“ ЕООД. „Инженерингсервиз София“ ООД е предоставило оферта за 

изготвяне на пазарна оценка на газопровода. Офертата е на стойност 1500 лв., като срокът 

за изпълнение е до 15 работни дни след предоставяне на пълната изискуема информация. 

Другите двама оценители не са представили оферти пред Комисията.  

Предвид гореизложеното и на основание чл. 197, ал. 9, изр. последно от Закона за 

енергетиката във връзка с § 4, ал. 3, изр. пето и шесто от Преходните и заключителни 

разпоредби на Закона за енергетиката, работната група предлага на Комисията да разгледа 

и приеме следните решения:  

1. Да приеме настоящия доклад;  

2. Да определи „Инженерингсервиз София“ ООД за независим оценител за 

изготвяне на пазарна оценка на газопровод, собственост на „Солвей соди” АД, находящ 

се в Промишлена зона-юг на гр. Девня; 

3. „Инженерингсервиз София“ ООД да се уведоми с писмо, че е определен за 

оценител на газопровода по т. 2; 

4. „Аресгаз“ ЕАД и „Солвей соди” АД да бъдат уведомени за определения от 

Комисията оценител, който е задължителен за страните, както и че следва да сключат 

договор с „Инженерингсервиз София“ ООД за извършване на оценката при посочените в 

офертата параметри и че разходите по оценката се поделят поравно между страните. 

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.  

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 197, ал. 9, изр. последно от Закона за 

енергетиката във връзка с § 4, ал. 3, изр. пето и шесто от Преходните и заключителни 

разпоредби на Закона за енергетиката, Комисията 

 

РЕШИ: 

 

1. Приема доклад с вх. № E-Дк-511 от 28.05.2021 г. относно определяне на 

независим оценител на газопровод, собственост на „Солвей соди” АД. 

2. Определя „Инженерингсервиз София“ ООД за независим оценител за изготвяне 

на пазарна оценка на газопровод, собственост на „Солвей соди” АД, находящ се в 

Промишлена зона-юг на гр. Девня; 

3. „Инженерингсервиз София“ ООД да се уведоми с писмо, че е определен за 

оценител на газопровода по т. 2; 

4. „Аресгаз“ ЕАД и „Солвей соди” АД да бъдат уведомени за определения от 

Комисията оценител, който е задължителен за страните, както и че следва да сключат 

договор с „Инженерингсервиз София“ ООД за извършване на оценката при посочените в 

офертата параметри и че разходите по оценката се поделят поравно между страните. 

 

В заседанието по точка първа участват председателят Иван Н. Иванов и членовете 

на Комисията Георги Добрев, Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, 

Евгения Харитонова, Пенка Трендафилова. 

Решението е взето със седем гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Георги Добрев - за, 
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Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за, Евгения 

Харитонова – за и Пенка Трендафилова – за), от които четири гласа (Александър 

Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова) на членовете на 

Комисията със стаж в енергетиката. 
 

По т.2. Комисията, след като разгледа доклад с вх. № Е-Дк-519 от 01.06.2021 г. и 

проект на решение относно фактите и обстоятелствата във връзка с Решение № 5605 от 

04.10.2018 г. на Административен съд София – град по адм. дело № 9024 по описа за 

2015 г., оставено в сила с Решение № 4933 от 27.04.2020 г. на Върховния 

административен съд по адм. дело № 14863 по описа за 2018 г., установи следното: 

 

С Решение № СП-1 от 31.07.2015 г., на основание § 17 от Преходните и 

заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката 

(ЗИД на ЗЕ, обн. ДВ, бр. 56 от 2015 г.) Комисията за енергийно и водно регулиране 

(КЕВР, Комисията), е установила нетното специфично производство (НСП) на 

електрическа енергия, въз основа на което са определени преференциалните цени в 

съответните решения на КЕВР, приети до влизане в сила на ЗИД на ЗЕ.  

ЕТ „П. Бранков“ e обжалвалo Решение № СП-1 от 31.07.2015 г., в частта му по т. 

6.17, с която e установено НСП на електрическа енергия, въз основа на което са 

определени преференциалните цени в т. I.18 от Решение № Ц-19 от 28.06.2013 г. на 

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР), в размер на 1 330 kWh, 

при определена преференциална цена в размер на 191,13 лв./MWh, без ДДС, за 

фотоволтаични електрически централи (ФЕЦ), с инсталирана мощност над 30 kWp до 200 

kWp. Във връзка с подадената жалба е образувано адм. дело № 9024 по описа за 2015 г. на 

Административен съд София-град (АССг), по което е постановено Решение № 5605 от 

04.10.2018 г. за отмяна на Решение № СП-1 от 31.07.2015 г. на КЕВР, в частта му по т. 

6.17.  

Решението на АССг е обжалвано с касационна жалба пред Върховния 

административен съд (ВАС), въз основа на което е образувано адм. дело № 14863 по 

описа за 2018 г. С Решение № 4933 от 27.04.2020 г. на ВАС, Трето отделение по адм. дело 

№ 14863 от 2018 г. е оставено в сила Решение № 5605 от 04.10.2018 г. на АССг по адм. 

дело № 9024 от 2015 г.  

В мотивите на своето решение АССг е установил, че оспореният акт - Решение № 

СП-1 от 31.07.2015 г., в частта му по т. 6.17, е издаден от компетентен орган, предвид 

разпоредбата на § 17 от ПЗР на ЗИД на ЗЕ на КЕВР да приеме решение, с което да 

установи НСП на електрическа енергия, въз основа на което са определени 

преференциалните цени в съответните решения на Комисията, приети до влизането в сила 

на този закон. Следователно, компетентността за издаване на акта произтича пряко от 

законова правна норма. АССг е направил извода, че процесното решение е прието в 

съответствие с изискванията на чл. 13, ал. 7, във връзка с ал. 5 от Закона за енергетиката 

(ЗЕ).  

АССг е приел, че решението е незаконосъобразно поради неспазване на 

установената форма и допуснати съществени нарушения на 

административнопроизводствените правила, които представляват отменителни основания 

по чл. 146, т. 2 и т. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК). В тази връзка в 

мотивите си АССг посочва, че административният акт следва да съдържа мотиви – 

фактическите и правни основания за издаването му съгласно изискването на чл. 59, ал. 2, 

т. 4 от АПК. В конкретния случай в акта липсват фактически основания, въз основа на 

които да може да се установи по какъв начин е определен размерът на НСП на 

електрическа енергия по т. 6.17 от решението.  

Според АССг, логическият анализ и тълкуването на разпоредбите на чл. 31, ал. 5, т. 

1 от Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ), § 17 от ЗИД на ЗЕ и § 1, т. 29 

от Допълнителните разпоредби (ДР) на ЗЕВИ сочат, че размерът на НСП на електрическа 
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енергия следва да се установи от КЕВР въз основа на данните за средногодишното 

производство на електрическа енергия от 1 kW инсталирана мощност, които са послужили 

за определяне на съответните преференциални цени съгласно решението на КЕВР след 

приспадане на собствените нужди. В тази връзка АССг посочва, че нито в оспореното 

решение, нито в доклад с вх. № Е-Дк-246 от 30.07.2015 г., нито в Решение № Ц-19 от 

28.06.2013 г. на ДКЕВР, по т. I.18, се посочва какво е средногодишното производство на 

електрическа енергия от 1 kW инсталирана мощност, както и в какъв размер са 

собствените нужди.  

АССг е установил, че по делото липсват фактически данни и доказателства относно 

размера на НСП на електрическа енергия, въз основа на който са определени 

преференциалните цени съгласно Решение № Ц-19 от 28.06.2013 г. на ДКЕВР, както и 

относно обстоятелството дали в Решение № СП-1 от 31.07.2015 г. този размер е установен 

по начина, посочен в § 1, т. 29 от ДР на ЗЕВИ. Според АССг, на практика оспореното 

Решение № СП-1 от 31.07.2015 г. е изцяло лишено от обосновка за това как и по какъв 

начин, въз основа на кои конкретни данни е установен с него размерът на НСП по т. 6.17, 

каквито мотиви липсват и в доклада и не могат да се изведат и от Решение № Ц-19 от 

28.06.2013 г. на ДКЕВР.  

На следващо място АССг излага, че в случая данни за размера и начина, по който 

са изчислени собствените нужди на ФЕЦ не могат да се извлекат от другите документи по 

преписката. В тази връзка решаващият състав на АССг е посочил, че по делото е 

представен електронен модел, въз основа на който е била изчислена цената по т. I.18 от 

Решение № Ц-19 от 28.06.2013 г. АССг посочва, че в хода на съдебното производство по 

делото този модел е обсъден от вещото лице, което е установило, че в него се съдържа 

информация за собствените нужди, взети предвид при определяне на преференциалните 

цени. Съдът обаче не е кредитирал като доказателство в тази насока представения 

електронен модел, тъй като е приел, че изчисленията от него следва да се съдържат в 

мотивите на оспорвания административен акт. Предвид изложеното, съдът е преценил, че 

не може да бъде извършена проверка за спазване на изискванията на закона относно 

начина на определяне на НСП съобразно формулата, предвидена § 1, т. 29 от ДР на ЗЕВИ. 

Поради всичко гореизложено АССг е приел, че Решение № СП-1 от 31.07.2015 г. в 

оспорената му част по т. 6.17, е немотивирано, което представлява неспазване 

изискванията на чл. 59, ал. 2, т. 4 от АПК и съществено нарушение на 

административнопроизводствените правила. 

Решение № 5605 от 04.10.2018 г. на АССг по адм. дело № 9024 от 2015 г. е 

потвърдено с Решение № 4933 от 27.04.2020 г. на ВАС по адм. дело № 14863 от 2018 г., с 

което съдът е възприел изцяло мотивите в първоинстанционното решение. 

Съгласно чл. 173, ал. 1 от АПК, след като обяви нищожността или отмени 

административния акт, съдът решава делото по същество, когато въпросът не е 

предоставен на преценката на административния орган. Извън тези случаи, както и когато 

актът е нищожен поради некомпетентност или естеството му не позволява решаването на 

въпроса по същество, съдът отменя административния акт и изпраща преписката на 

съответния компетентен административен орган за решаване на въпроса по същество със 

задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона (чл. 173, ал. 2 от АПК). 

С оглед изложеното, предвид отменителното съдебно решение, с което АССг не е 

решил въпроса по същество, както и разпоредбите на АПК, КЕВР следва да се произнесе с 

ново решение за установяване на стойностите на НСП вместо отменената т. 6.17 от 

Решение № СП-1 от 31.07.2015 г., съгласно § 17 от ПЗР на ЗИД на ЗЕ (обн. ДВ, бр. 56 от 

2015 г.), като съобрази мотивите на съда. Това налага анализ на фактите и 

обстоятелствата, релевантни към момента на приемане на Решение № СП-1 от 31.07.2015 

г. на КЕВР, във връзка с фактите и обстоятелствата при приемане на относимото Решение 

№ Ц-19 от 28.06.2013 г., в това число ценообразуващите елементи на преференциалната 

цена. 

Предвид горното и след анализ на относимите факти и обстоятелства КЕВР 
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установи следното: 

 Изменението на разпоредбата на чл. 31, ал. 5, т. 1 от ЗЕВИ (обн. ДВ, бр. 56 от 2015 

г., в сила от 24.07.2015 г.), създава задължение за обществения доставчик, съответно за 

крайните снабдители, да изкупуват произведената електрическа енергия от възобновяеми 

източници (ВИ) по преференциална цена, за количествата електрическа енергия до 

размера на НСП на електрическа енергия, въз основа на което са определени 

преференциални цени в съответните решения на КЕВР. За обектите по чл. 24, т. 3 от ЗЕВИ 

определеното НСП не се прилага (чл. 31, ал. 5, т. 1, предл. 2 от ЗЕВИ).  

С § 16, т. 4 от ПЗР на ЗИД на ЗЕ (обн. ДВ, бр. 56 от 2015 г.) е регламентирана 

легална дефиниция на понятието „нетно специфично производство на електрическа 

енергия“ в § 1, т. 29 от ДР на ЗЕВИ - средногодишното производство на електрическа 

енергия от 1 kW инсталирана мощност съгласно решението на КЕВР за определяне на 

преференциални цени след приспадане на собствените нужди.  

Предвид горното, до посочените изменения на ЗЕВИ с оглед на това, че 

задължението за изкупуване на електрическата енергия от ВИ не е било поставено в 

зависимост от НСП на електрическа енергия, размерът на същото не е бил изрично 

посочван от КЕВР в диспозитивите на съответните решения за определяне на 

преференциални цени на електрическата енергия, произвеждана от ВИ. Предвид 

изложеното, с § 17 от ПЗР на ЗИД на ЗЕ (обн. ДВ, бр. 56 от 2015 г.) е предвидено 

Комисията, в срок до 31.07.2015 г., в съответствие със ЗЕВИ да приеме решение, с което 

да установи НСП на електрическа енергия, въз основа на което са определени 

преференциалните цени в съответните решения на КЕВР, приети до влизане в сила на този 

закон – 24.07.2015 г.  

В тази връзка е постановено и Решение № СП-1 от 31.07.2015 г., с което по т. 6.17 е 

установено НСП на електрическа енергия, въз основа на което са определени 

преференциалните цени по т. I.18 от Решение № Ц-19 от 28.06.2013 г. на ДКЕВР при 

определената цена 191,13 лв./MWh, без ДДС, за ФЕЦ, с инсталирана мощност над 30 kWp 

до 200 kWp, в размер на 1 330 kWh.  

След отмяната на т. 6.17 от Решение № СП-1 от 31.07.2015 г., за КЕВР отново 

възниква задължение за установяване на стойностите на НСП. Предвид дефиницията на 

НСП в § 1, т. 29 от ДР на ЗЕВИ, решението за установяване на НСП има единствено 

констативен характер, тъй като с него се констатират стойности, заложени в предходни 

ценови решения на Комисията относно количеството електрическа енергия за група 

производители на електрическа енергия от ВИ. С решението не се определят нови 

стойности на НСП към настоящия момент, а се установяват използваните през годините 

при определяне на цените на електрическата енергия, стойности на производителността на 

съответната група централи и чистото количество за продажба на произведената от 

съответната група производители електрическа енергия от ВИ. В този смисъл с решението 

за установяване на НСП се установяват факти и обстоятелства, касаещи отношения, 

възникнали преди датата на издаване на акта, които продължават да съществуват, с оглед 

сключените между крайните снабдители или обществения доставчик и производителите 

на енергия от ВИ дългосрочни договори за изкупуване на електрическа енергия от ВИ и 

факта, че цената, по която тази енергия се изкупува, не се променя за срока на договора 

(арг. от чл. 32, ал. 3 от ЗЕВИ). Предвид изложеното, решението, с което КЕВР установява 

НСП за групата производители на електрическа енергия от ВИ, се постановява еднократно 

и е валидно за целия период на действие на договорите, сключени между производителите 

на енергия от ВИ и съответните енергийни дружества.  

Съгласно § 17 от ПЗР на ЗИД на ЗЕ, КЕВР следва да установи НСП съгласно 

начина, дефиниран в § 1, т. 29 от ДР на ЗЕВИ, т.е. Комисията не определя някакъв нов 

ценообразуващ елемент, а установява стойности, заложени в предходни ценови решения 

за определяне на преференциални цени, по които крайните снабдители и общественият 

доставчик изкупуват електрическа енергия, произведена от ВИ. Решението за 

установяване на НСП касае определената по т. I.18 от Решение № Ц-19 от 28.06.2013 г. на 
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ДКЕВР цена, т.е. препраща към ценовото решение, в което е определена 

преференциалната цена на групата производители - ФЕЦ, с инсталирана мощност над 30 

kWp до 200 kWp, и в този смисъл няма самостоятелно значение извън посоченото ценово 

решение. С решението на КЕВР за установяване на НСП за тази група производители не 

се изменя нито един от ценообразуващите елементи на цената, нито цената, която е 

определена от административния орган, в случая с Решение № Ц-19 от 28.06.2013 г., в 

частта му по т. I.18. 

Решение № Ц-19 от 28.06.2013 г. на ДКЕВР е окончателен административен акт, с 

който завършва производството по определяне на преференциални цени и съдържа 

правните и фактическите основания за определяне на преференциалните цени, 

включително посочване на определените от Комисията стойности на ценообразуващите 

елементи на цените за различните групи производители, посочени в решението. Решение 

№ Ц-19 от 28.06.2013 г., в частта му по т. I.18, е в сила, т.е. налице е стабилен 

законосъобразен административен акт, който е породил своите валидни правни 

последици, включително по отношение на ценообразуващите елементи.  

С Решение № Ц-19 от 28.06.2013 г. по т. I.18 ДКЕВР е определила преференциална 

цена за ФЕЦ, с инсталирана мощност над 30 kWp до 200 kWp в размер на 191,13 лв./MWh, 

без ДДС. Цената е формирана въз основа на конкретни ценообразуващи елементи, 

посочени в същото решение. Тези ценообразуващи елементи са изчислени чрез 

изчислителен ценови модел - таблица във формат Excel, отразяваща начина на образуване 

на цената съгласно нормите на приложимото законодателство, съставена от свързани 

таблици с посочени изходни данни и конкретните стойности, с формули и връзки между 

тях, формирали ценообразуващите елементи, въз основа на които са изчислени 

преференциалните цени, включително заложеното за производство количество 

електрическа енергия. Поради това и предвид формулите и връзките между тях в модела, 

промяната на който и да е конкретен изходен параметър би довела до промяна на 

съответния ценообразуващ елемент, съответно до различна стойност на определената 

преференциална цена. В този смисъл само една конкретна стойност на всеки отделен 

изходен параметър, както и на ценообразуващ елемент, може да формира определената от 

КЕВР цена с Решение № Ц-19 от 28.06.2013 г., по т. I.18. Например: Ако собствените 

нужди бъдат променени, в резултат ще се изменят заложените нетни количества 

електрическа енергия и съответно изчислената преференциална цена.  

Поради горното и предвид факта, че това ценово решение е в сила, то всяко 

преразглеждане на неговите ценообразуващи елементи и съответстващите им изходни 

данни съставлява преразглеждане на административния акт на Комисията, което е 

недопустимо. 

Съгласно дефиницията по § 1, т. 29 от ДР на ЗЕВИ, КЕВР следва да установи НСП 

въз основа на средногодишното производство на електрическа енергия от 1 kW 

инсталирана мощност съгласно съответното решение за определяне на преференциални 

цени след приспадане на собствените нужди. Следва да се има предвид, че в действащия 

ЗЕВИ към момента на приемане на Решение № Ц-19 от 28.06.2013 г., а и към настоящия 

момент липсва законова дефиниция на понятието „средногодишно производство на 

електрическа енергия“.  

По отношение на понятията средногодишна производителност и средногодишна 

продължителност на работа, следва да се има предвид, че изменението на разпоредбата на 

чл. 31, ал. 5, т. 1 от ЗЕВИ (обн. ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) е създало 

задължение за обществения доставчик, съответно за крайните снабдители, да изкупуват 

произведената електрическа енергия от ВИ по преференциална цена, за количествата 

електрическа енергия до размера на определената средногодишна продължителност на 

работа, съгласно решението на КЕВР за определяне на цена на конкретната група 

производители, но законодателят не е въвел легална дефиниция на понятието 

„средногодишна продължителност на работа“. До влизането в сила на посочените 

изменения на ЗЕВИ, в диспозитива на решенията на Комисията за определяне на 
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преференциални цени на електрическата енергия, произвеждана от ВИ, не е посочвана 

средногодишната продължителност на работа на инсталацията, за която се отнася 

съответната преференциална цена, като тя фигурира единствено като елемент при 

изчисляването на цената. С оглед разпоредбите на чл. 32, ал. 2 от ЗЕВИ и чл. 19, ал. 2, т. 2 

и чл. 21, ал. 1, т. 4 от Наредба № 1 от 18.03.2013 г. за регулиране на цените на 

електрическата енергия - НРЦЕЕ, отм., (обн. ДВ, бр. 33 от 2013 г.) при определянето на 

преференциалните цени на електрическата енергия, произведена от ВИ, се взема предвид 

производителността на инсталацията според вида на технологията и използваните 

ресурси, съответно наличния ресурс на първичния енергиен източник. С оглед 

изложеното, при определянето на преференциалните цени, в своите решения КЕВР е 

отчитала като елемент средногодишната продължителност на работа при номинално 

натоварване на инсталацията на съответните групи производители във връзка с останалите 

нормативно установени елементи на ценообразуването. Определянето на елемента 

средногодишна производителност на работа е във връзка с техническите и 

икономическите параметри, които оказват влияние при формирането на 

преференциалните цени на електрическата енергия. В тази връзка, при изчисляването на 

всички преференциални цени на електрическата енергия, произведена от ВИ, 

регулаторната практика на Комисията през годините е била да отчита наличния ресурс на 

първичния енергиен източник и съответно специфичното производство на електрическа 

енергия от 1 kW мощност на обекта, което обуславя определянето на средногодишната 

продължителност на работа в решенията за преференциални цени на електрическата 

енергия от ВИ въз основа на данни за пълните ефективни часове на работа на 

инсталацията, т.е. часовете на работа при съответната гарантирана мощност на 

инсталацията за отделните години на експлоатация. Количествата нетна енергия 

представляват произведение на средногодишната продължителност на работа и 

мощността на отделната централа, която е равна на номиналната през първата година и 

намаляваща през следващите години.  

Изложените по-горе аргументи се съдържат в становище относно регулаторната 

практика при определяне на преференциалните цени на електрическата енергия, 

произведена от възобновяеми източници, прието от КЕВР с решение по Протокол № 82 от 

11.05.2015 г., т. 9, видно от което в решенията на КЕВР за определяне на преференциални 

цени на електрическата енергия, произведена от ВИ, размерът на средногодишната 

продължителност на работа е определен като пълни ефективни часове (часове на работа 

при номинална мощност). 

Критериите, които се отчитат при определяне на преференциалните цени и 

ценообразуващите елементи са посочени в чл. 32, ал. 2 от ЗЕВИ: видът на възобновяемия 

източник, видовете технологии, инсталираната мощност на обекта, мястото и начинът на 

монтиране на съоръженията, както и: инвестиционните разходи; нормата на 

възвръщаемост; структурата на капитала и на инвестицията; производителността на 

инсталацията според вида технология и използваните ресурси; разходите, свързани с по-

висока степен на опазване на околната среда; разходите за суровини за производство на 

енергия; разходите за горива за транспорта; разходите за труд и работна заплата; други 

експлоатационни разходи.  

Всички конкретни източници на информация за определяне на стойности за 

ценообразуващи елементи при определяне на преференциалните цени за продажба на 

електрическа енергия, произведена от ФЕЦ, включително средногодишна 

продължителност на работа на централите, са посочени в мотивите на ценовото решение. 

В тази връзка по отношение на елемента „средногодишна продължителност на работа“ на 

ФЕЦ, в Решение № Ц-19 от 28.06.2013 г. на Комисията е посочено, че при определяне на 

годишната производителност на работа на централите са използвани данни от Българската 

академия на науките (БАН), както и отчетените средно-ефективни стойности за работа на 

централите в региона. В допълнение следва да се има предвид, че в т. III. „Определяне на 

цената на електрическата енергия произведена от фотоволтаични електрически централи“ 
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от мотивната част на Решение № № Ц-19 от 28.06.2013 г. подробно са посочени 

ценообразуващите елементи, формиращи преференциалните цени на тези централи, 

групирани съобразно предвидените законови критерии. Полезният технико-икономически 

живот на активите е определен на 20 години. В решението е посочено, че средно 

годишната продължителност на работа на централата е 1 400 часа. Поради това, 

както е посочено по-горе - средногодишното брутно производство на електрическа 

енергия от 1 kWр инсталирана мощност е 1 400 kWh. 

Видно е, че стойностите на средната годишна продължителност на работа на 

централите при този вид технология и първичен енергиен ресурс, са възприети от 

анализите, направени на работещите ФЕЦ, както и информация и анализи, направени от 

БАН за средната годишна продължителност на работа. Тези стойности са определени като 

резултат от произведената електрическа енергия в годишен план, разделена на 

инсталираната мощност на ФЕЦ. При формирането на преференциалните цени по 

Решение № Ц-19 от 28.06.2013 г. е отчетена производствената мощност и 

характеристиките на централите. Нормативно регламентирано задължение е да бъде взета 

предвид и мощността на инсталацията, която да бъде отчетена при ценообразуването (арг. 

от чл. 19, ал. 2, т. 4 от НРЦЕЕ, отм.). С оглед изложеното, при определянето на цените с 

Решение № Ц-19 от 28.06.2013 г., ДКЕВР е отчела като основен елемент НСП на 

електрическа енергия на съответните групи производители, без понятието НСП да е било 

легално дефинирано.  

По отношение на размера собствени нужди следва да се има предвид, че 

действащите към момента на приемане на Решение № Ц-19 от 28.06.2013 г. разпоредби на 

чл. 32, ал. 2 от ЗЕВИ, във връзка с НРЦЕЕ (отм.), не са регламентирали изискване за 

отделно, самостоятелно посочване в ценовото решение на количеството електрическа 

енергия за собствени нужди, извън нормативно регламентираните ценообразуващи 

елементи, какъвто е и производителността на инсталацията според вида технология и 

използваните ресурси. Както бе посочено по-горе, количеството енергия за собствени 

нужди представлява част от средногодишното произведено количество електрическа 

енергия от 1 kW инсталирана мощност, поради което по същността си е заложено и се 

съдържа в него, респективно е взето предвид в ценообразуващите елементи на цената и 

съответно е отразено в определената преференциална цена. В изпълнение на законовите 

си правомощия КЕВР определя преференциални цени на електрическата енергия, 

произведена от ВИ по групи производители съобразно съответните 

нормативноустановени критерии, но не определя индивидуално приложима цена за 

конкретен производител. В тази връзка размерът на собствените нужди като част от 

средногодишното производство на електрическа енергия, отчита собствените нужди на 

съответната група централи, а не индивидуалните собствени нужди на отделни 

производители на електрическа енергия от ВИ.  

Следва също да се има предвид, че в действащото законодателство към приемане 

на Решение № Ц-19 от 28.06.2013 г., а и към момента липсва изискване, определена 

методика или начин за определяне на стойността на собствените нужди, залегнали в 

решения на КЕВР за определяне на преференциални цени на електрическата енергия от 

ВИ. В този смисъл въпросът е от преценката и в рамките на оперативната самостоятелност 

на Комисията при отчитане вида на ВИ, вида технология, производителността на 

инсталацията според вида технология и използваните ресурси и други според чл. 32, ал. 2 

от ЗЕВИ. Предвид изложеното, точният процент и/или съответно количеството 

електрическа енергия за собствени нужди, не е предмет на изрично посочване в ценовите 

решения за определяне на преференциални цени, но същите са вземани предвид.  

Според § 1, т. 6 от ДР на ЗЕВИ, енергия за собствени нужди е количеството 

енергия, потребявана при работата на съоръженията и инсталациите, чрез които се 

осъществява производството на енергия от ВИ. Следователно, всеки обект за 

производство на електрическа енергия от ВИ има собствени нужди, които са част от 

производствения процес на електрическа енергия. Енергията за собствени нужди, която се 
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потребява при работата на съоръженията и е необходима за тяхната работа, не следва да 

се закупува от крайните снабдители и обществения доставчик, а да се произвежда при 

работен режим на тези съоръжения и инсталации, т.е. производителите използват за 

захранване на съоръженията и инсталациите на централите си произведената от тях 

електрическа енергия.  

Енергията за собствени нужди за съответната група централи представлява 

количествата енергия за покриване на технологичните нужди за централите и е заложена 

като % (процент) от брутното производство на електрическа енергия от различните видове 

централи - фотоволтаични, вятърни, водноелектрически и от биомаса. Процентът 

собствени нужди е приложим спрямо съответната група производители и се определя въз 

основа на данните, които КЕВР събира служебно във връзка с изчисляване на 

инвестиционните и експлоатационни разходи на централите съобразно вида на 

технологията и нейните специфични технически показатели, при определяне на 

преференциалните цени през годините. Следователно, при отчитане на размера на 

собствените нужди Комисията е взела предвид не само данни за средногодишната 

продължителност на работа от БАН, при използване на средни стойности за страната, а и 

съответните технически стандарти. Единият от компонентите на НСП - средногодишното 

производство на електрическа енергия от 1 kW инсталирана мощност, се съдържа в 

съответните решения на КЕВР за определяне на преференциални цени, а другият 

компонент – енергията за собствени нужди, представлява част от това производство, 

поради което по същността си се съдържа в него. В този смисъл данни за този компонент 

също се извличат от ценовите решения и съответните ценообразуващи елементи на 

определената преференциална цена за изкупуване на електрическа енергия от ВИ, по 

групи производители. 

Собствените нужди на групата производители на електрическа енергия по т. I.18 от 

Решение № Ц-19 от 28.06.2013 г. са заложени при определяне на преференциалната цена 

за тази група производители като 5,00% от средногодишното количество произвеждана 

електрическа енергия от тези централи, която КЕВР е преценила, че е необходима при 

работата на този вид централи за захранване на съоръженията и инсталациите им. 

Собствените нужди са част от количествата електрическа енергия, произведена при 

посочената в Решение № Ц-19 от 28.06.2013 г. средногодишна продължителност на 

работа, съответно производителност на този вид централи. Този размер на собствените 

нужди е в съответствие със специфичните особености по отношение на режима на работа 

и часовата натовареност през годината за такъв тип централи, предвид основния фактор в 

сектора – характер на природния ресурс. Специфичният климат и климатични особености 

в България през годината формират рамката по отношение на работата на ФЕЦ в 

България, с която всеки инвеститор е запознат при инвестиране и изграждане на 

съоръжения от такъв тип. В същото време нивото на собствените нужди на групата 

централи в конкретния случай се определя за определената мощност от 0,1 MWр в 

рамките на групата ФЕЦ, с инсталирана мощност над 30 kWp до 200 kWp. В този смисъл 

определените 5,00% собствени нужди от годишното производство или 7,00 MWh е 

технически параметър, пряко свързан с определената цена и представлява референтна 

стойност за конкретните инсталации.  

Прегледът на техническите и икономическите параметри при определянето на 

цената на електрическата енергия за горепосочената група централи съгласно т. I.18 от 

Решение № Ц-19 от 28.06.2013 г. е представен в следната таблица: 

№ Показатели Мярка 
През първата 

година - 2013 г. 

общо за периода 

на изкупуване 

1 

НЕТНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА 

ЕНЕРГИЯ MWh 133,00 2 478,00 

2 ОБЩО РАЗХОДИ  хил.лв. 12,32 298,73 

  за експлоатационни хил.лв. 0,59 64,03 

  за амортизации хил.лв. 11,73 234,70 
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3 ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ хил.лв. 15,61 156,64 

4 

НЕОБХОДИМИ ГОДИШНИ 

ПРИХОДИ хил.лв. 27,93 455,36 

5 NPV НА КОЛИЧЕСТВАТА 

7,00% 

133,00 1 428,22 

6 NPV НА ПРИХОДИТЕ 27,93 272,98 

  NPV НА експлоатационните 0,59 30,89 

  NPV НА амортизациите 11,73 133,02 

  NPV НА възвръщаемостта 15,61 109,06 

7 ЦЕНА лв./MWh 191,13 191,13 

Видно от горното, преференциалната цена за ФЕЦ, с инсталирана мощност над 30 

kWp до 200 kWp, е формирана при размер на необходимите годишни приходи, който 

покрива всички разходи, необходими за производството на заложените количества нетна 

електрическа енергия, които от своя страна представляват произведение на пълните 

ефективни часове на работа и мощността на съответната централа, с приспаднати 

собствените нужди. 

НСП е установено въз основа на параметрите за първата година от периода на 

изкупуване и отразява нетната електрическа енергия в размер на 133,00 MWh след 

приспаднати собствени нужди в размер на 5,00% или 7,00 MWh, без отчитане 

деградацията на соларните панели през годините. Общо за периода на изкупуване на 

електрическата енергия количествата електрическа енергия са в размер на 2 478,00 MWh, 

като отразяват деградацията на соларните панели. Поради това, преференциалната цена 

от 191,13 лв./MWh е формирана като резултат от дисконтираните необходими годишни 

приходи в размер на 272,98 хил. лв., разделени на дисконтираното нетно количество 

електрическа енергия за целия период на задължително изкупуване в размер на 1 428,22 

MWh, изчислени при дисконтов фактор, равен на нормата на възвръщаемост (НВ) i = 

7,00%. 

Въз основа на горното и при прилагане на начина за установяване на НСП по § 1, т. 

29 от ДР на ЗЕВИ, НСП на ФЕЦ, с инсталирана мощност над 30 kWp до 200 kWp по т. 

I.18 от Решение № Ц-19 от 28.06.2013 г. на ДКЕВР – 191,13 лв./MWh се изчислява, както 

следва: 

- 0,1 MWр – инсталирана мощност на фотоволтаична електрическа централа, 

намираща се в диапазона над 30 kWp до 200 kWp; 

- 1 400 часа - продължителност от време на номинална работа на инсталацията; 

- 15,98% = 1 400 часа/8 760 часа - коефициент на ангажираност;  

- 140,00 MWh = 0,1*8 760*15,98% - брутно произведена електрическа енергия за 

година - Ебр; 

- 5,00% - електрическа енергия за собствени нужди за година; 

- 7,00 MWh = 140,00 MWh*5,00% - електрическа енергия за собствени нужди за 

година; 

- 133,00 MWh = 140,00 MWh – 7,00 MWh - нетна електрическа енергия за година; 

- 1 330 kWh = 133 MWh/0,1 MWр - нетно специфично производство. 

В тази връзка и след преглед на ценообразуващите елементи, въз основа на които е 

определена преференциална цена за ФЕЦ, с инсталирана мощност над 30 kWp до 200 

kWp по т. I.18 от Решение № Ц-19 от 28.06.2013 г. на ДКЕВР – 191,13 лв./MWh, без ДДС, 

КЕВР установи НСП на електрическа енергия в размер на 1 330 kWh, при средногодишна 

производителност на работа 140,00 MWh при номинална мощност и след приспадане на 

собствени нужди в размер на 5,00% или 7,00 MWh.  

Горното се потвърждава от ценообразуващите елементи и съответните им изходни 

данни, които по аргументите, изложени по-горе, са с единствени конкретни стойности, 

които се онагледяват от изчислителния ценови модел по т. I.18 от Решение № Ц-19 от 

28.06.2013 г. Преференциалната цена от 191,13 лв./MWh, без ДДС е определена при 

средногодишна продължителност на работа в размер 1 400 часа, годишна ангажираност 

15,98%, при размер собствени нужди – 5,00% или 7,00 MWh от брутното годишно 
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производство от 140,00 MWh.  

Установеното НСП в размер на 1 330 kWh е взето предвид при определяне на 

преференциалната цена по т. I.18 на Решение № Ц-19 от 28.06.2013 г., която покрива 

разходите за изграждането и оперирането на централите с тази технология и осигурява 

заложената в решението възвръщаемост. Стойността на НСП позволява на съответния 

производител от тази група производители на електрическа енергия от ВИ да формира 

такъв размер необходими годишни приходи, при който да се обезпечат всички разходи, 

нужни за покриване на произведените количества нетна електрическа енергия, които от 

своя страна представляват произведение на пълните ефективни часове на работа и 

мощността на съответната централа, с приспаднати собствените нужди. 

Установеният размер на НСП на база на определената преференциална цена по т. 

I.18 от Решение № Ц-19 от 28.06.2013 г. не променя, нито намалява утвърдените с 

ценовото решение приходи, необходими на съответното енергийно дружество, попадащо 

в тази група производители, за покриване на разходите му, включително 

инвестиционните, както и за осигуряване на нормата на възвръщаемост, определена в 

ценовото решение на Комисията. При реалното прилагане на определените от Комисията 

преференциални цени всеки инвеститор има възможност да постигне различна доходност 

в зависимост от индивидуалното управление на инвестиционния проект.  

 

Изказвания по т.2.: 

Докладва А. Иванова. Докладът отразява задължението на Комисията, 

произтичащо пряко от законова правна норма, а именно § 17, който вменява еднократно 

задължение на Комисията да установи нетното специфично производство за групите 

централи, за които е определена преференциална цена с предходни ценови решения на 

Комисията, влезли в сила и приети до посоченото изменение и влизането в сила на § 17, а 

именно 24.07.2015 г. Жалбоподател е ЕТ „П. Бранков“, който е обжалвал Решение на 

КЕВР № СП-1 в частта по т. 6.17, съответстващо на Решение на КЕВР № Ц-19 от 

28.06.2013 г. за групата електрически централи с фотоволтаични модули с инсталирана 

мощност над 30 kWp до 200 kWp, при преференциална цена 191,13 лв./MWh. Със свое 

Решение № СП-1 от 2015 г., в оспорваната част по т. 6.17., Комисията е установила нетно 

специфично производство за процесната група централи в размер на 1330 kWh и при 

преференциална цена от 191,13 лв. Във връзка с подадената жалба е образувано 

административно дело, с което АССг е отменило в оспорваната част т. 6.17 от Решение № 

СП-1 от 2015 г. на Комисията и е върнал преписката за ново разглеждане. Същото е 

обжалвано с касационна жалба пред ВАС. Със свое решение ВАС е възприел изцяло 

мотивите на АССг и е върнал преписката за ново разглеждане. Мотивите на АССг са, че 

решението е незаконосъобразно, немотивирано, липсват данни и доказателства как  и по 

какъв начин, въз основа на кои конкретни данни Комисията е стъпила при изчисляването 

на нетното специфично производство и дали то е изчислено в съответствие с изискванията 

на §1, т. 29 от Допълнителните разпоредби на ЗЕВИ. В тази връзка за Комисията 

произтича задължение след отменителното решение на съда да спази указанията на съда и 

да спази изискванията и нормативната база, релевантни към момента на приемане на 

Решение № СП-1 от 2015 г., както и да съобрази фактите и обстоятелствата, 

съответстващи на нормативната база към момента на приемане на основното решение, а 

именно Решение № Ц-19 от 28.06.2013 г., с което тогава Комисията е определила и 

преференциалната цена.  

А. Иванова поясни, че не се променя ниво един от параметрите, нито една от 

стойностите и освен това не се променя и преференциалната цена. Задължението на 

Комисията има само и единствено констативен характер и в тази връзка работната група е 

посочила (на стр. 7 и стр. 8) техническите и икономическите параметри, които съставляват 

преференциалната цена. Подробно са посочени стойностите, в съответствие с §1, т. 29 от 

Допълнителните разпоредби, за да се види от съда, от заинтересованите страни, че 

Комисията е спазила изискванията на закона по отношение начина на изчисление както на 
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цената, така и на установяването на нетното специфично производство.  

Предвид гореизложеното и на основание § 17 от Преходните и заключителни 

разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (обн. ДВ, бр. 

56 от 2015 г.), във връзка с чл. 31, ал. 5, т. 1 от Закона за енергията от възобновяеми 

източници и § 1, т. 29 от Допълнителните разпоредби на Закона за енергията от 

възобновяеми източници, и чл. 173, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс, във 

връзка с Решение № 5605 от 04.10.2018 г. на Административен съд София-град по адм. 

дело № 9024 по описа за 2015 г., оставено в сила с Решение № 4933 от 27.04.2020 г. на 

Върховния административен съд по адм. дело № 14863 по описа за 2018 г., работната 

група предлага на Комисията да обсъди следните решения: 

1. Да приеме доклада на работната група; 

2. Да приеме решение за установяване на нетното специфично производство на 

електрическа енергия, въз основа на което е определена преференциалната цена в 

Решение № Ц-19 от 28.06.2013 г. на ДКЕВР, в частта му по т. I.18 - за фотоволтаични 

електрически централи, с инсталирана мощност над 30 kWp до 200 kWp. 

А. Иванова прочете и диспозитива от проекта на решение: 

 Предвид гореизложеното и на основание § 17 от Преходните и заключителни 

разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (обн. ДВ, бр. 

56 от 2015 г.), във връзка с чл. 31, ал. 5, т. 1 от Закона за енергията от възобновяеми 

източници и § 1, т. 29 от Допълнителните разпоредби на Закона за енергията от 

възобновяеми източници, и чл. 173, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс, във 

връзка с Решение № 5605 от 04.10.2018 г. на Административен съд София – град по адм. 

дело № 9024 по описа за 2015 г., оставено в сила с Решение № 4933 от 27.04.2020 г. на 

Върховния административен съд по адм. дело № 14863 по описа за 2018 г. 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

РЕШИ: 

 Установява, считано от 31.07.2015 г., нетно специфично производство на 

електрическа енергия в размер на 1 330 kWh, въз основа на което в Решение № Ц-19 от 

28.06.2013 г. на ДКЕВР, в частта по т. I.18, е определена преференциална цена в размер 

на 191,13 лв./MWh за фотоволтаични електрически централи с инсталирана мощност 

над 30 kWp до 200 kWp. 

 И. Иванов констатира, че с това решението Комисията препотвърждава цената, 

която е определена, като допълнително са изтъкнати аргументи за нейното определяне.  

 От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.  

 

 Предвид гореизложеното и на основание § 17 от Преходните и заключителни 

разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (обн. ДВ, бр. 

56 от 2015 г.), във връзка с чл. 31, ал. 5, т. 1 от Закона за енергията от възобновяеми 

източници и § 1, т. 29 от Допълнителните разпоредби на Закона за енергията от 

възобновяеми източници, и чл. 173, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс, във 

връзка с Решение № 5605 от 04.10.2018 г. на Административен съд София – град по адм. 

дело № 9024 по описа за 2015 г., оставено в сила с Решение № 4933 от 27.04.2020 г. на 

Върховния административен съд по адм. дело № 14863 по описа за 2018 г., Комисията 

 

РЕШИ: 

 

1. Приема доклад с вх. № Е-Дк-519 от 01.06.2021 г. относно установяване на 

нетното специфично производство на електрическа енергия, въз основа на което е 

определена преференциалната цена в Решение № Ц-19 от 28.06.2013 г. на Държавната 

комисия за енергийно и водно регулиране, в частта му по т. I.18 - за фотоволтаични 

електрически централи, с инсталирана мощност над 30 kWp до 200 kWp – 191,13 

лв./MWh. 

 2. Установява, считано от 31.07.2015 г., нетно специфично производство на 
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електрическа енергия в размер на 1 330 kWh, въз основа на което в Решение № Ц-19 от 

28.06.2013 г. на ДКЕВР, в частта по т. I.18, е определена преференциална цена в размер на 

191,13 лв./MWh за фотоволтаични електрически централи с инсталирана мощност над 30 

kWp до 200 kWp. 

 

В заседанието по точка втора участват председателят Иван Н. Иванов и членовете 

на Комисията Георги Добрев, Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, 

Евгения Харитонова, Пенка Трендафилова. 

Решението е взето със седем гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Георги Добрев - за, 

Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за, Евгения 

Харитонова – за и Пенка Трендафилова – за), от които четири гласа (Александър 

Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова) на членовете на 

Комисията със стаж в енергетиката. 

 

По т.3. Комисията, след като разгледа доклад с вх. № Е-Дк-520 от 01.06.2021 г. и 

проект на решение относно фактите и обстоятелствата във връзка с Решение № 5287 от 

20.08.2018 г. на Административен съд София – град по адм. дело № 11757 по описа за 

2015 г., оставено в сила с Решение № 16581 от 05.12.2019 г. на Върховния 

административен съд по адм. дело № 13389 по описа за 2018 г., установи следното: 

 

С Решение № СП-1 от 31.07.2015 г., на основание § 17 от Преходните и 

заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката 

(ЗИД на ЗЕ, обн. ДВ, бр. 56 от 2015 г.) Комисията за енергийно и водно регулиране 

(КЕВР, Комисията), е установила нетното специфично производство (НСП) на 

електрическа енергия, въз основа на което са определени преференциалните цени в 

съответните решения на КЕВР, приети до влизане в сила на ЗИД на ЗЕ.  

„Перепетуум Мобиле БГ“ АД, е обжалвало Решение № СП-1 от 31.07.2015 г., в 

частта му по т. 7.35, с която e установено НСП на електрическа енергия, въз основа на 

което са определени преференциалните цени в т. I.35 от Решение № Ц-13 от 01.07.2014 г. 

на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР), в размер на 6 510 

kWh, при определена преференциална цена в размер на 447,43 лв./MWh, без ДДС, за 

електрически централи с инсталирана мощност над 500 kW до 1,5 MW, работещи чрез 

индиректно използване на биомаса от растителни и животински субстанции, с 

комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия.  

Във връзка с подадената жалба е образувано адм. дело № 11757 по описа за 2015 г. 

на Административен съд София-град (АССг), по което е постановено Решение № 5287 от 

20.08.2018 г. за отмяна на Решение № СП-1 от 31.07.2015 г. на КЕВР, в частта му по т. 

7.35. Решението на АССг е обжалвано с касационна жалба пред Върховния 

административен съд (ВАС), въз основа на което е образувано адм. дело № 13389 по 

описа за 2018 г. С Решение № 16581 от 05.12.2019 г. на ВАС, Трето отделение по адм. 

дело № 13389 от 2018 г. е оставено в сила Решение № 5287 от 20.08.2018 г. на АССг по 

адм. дело № 11757 по описа за 2015 г. В мотивите на своето решение АССг е установил, 

че оспореният акт - Решение № СП-1 от 31.07.2015 г., в частта му по т. 7.35, е издаден от 

компетентен орган, предвид разпоредбата на § 17 от ПЗР на ЗИД на ЗЕ на КЕВР да приеме 

решение, с което да установи НСП на електрическа енергия, въз основа на което са 

определени преференциалните цени в съответните решения на Комисията, приети до 

влизането в сила на този закон. Следователно, компетентността за издаване на акта 

произтича пряко от законова правна норма. АССг е направил извода, че процесното 

решение е прието в съответствие с изискванията на чл. 13, ал. 7, във връзка с ал. 5 от 

Закона за енергетиката (ЗЕ). АССг е приел, че решението е незаконосъобразно поради 

неспазване на установената форма и допуснати съществени нарушения на 

административнопроизводствените правила, което представлява отменително основание 

по чл. 146, т. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК). В тази връзка в мотивите 
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си АССг посочва, че административният акт следва да съдържа мотиви – фактическите и 

правни основания за издаването му съгласно изискването на чл. 59, ал. 2, т. 4 от АПК. В 

конкретния случай в акта липсват фактически основания, въз основа на които да може да 

се установи по какъв начин е определен размерът на НСП на електрическа енергия по т. 

7.35 от решението. Според АССг, логическият анализ и тълкуването на разпоредбите на 

чл. 31, ал. 5, т. 1 от Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ), § 17 от ЗИД 

на ЗЕ и § 1, т. 29 от Допълнителните разпоредби (ДР) на ЗЕВИ сочат, че размерът на НСП 

на електрическа енергия следва да се установи от КЕВР въз основа на данните за 

средногодишното производство на електрическа енергия от 1 kW инсталирана мощност, 

които са послужили за определяне на съответните преференциални цени съгласно 

решението на КЕВР след приспадане на собствените нужди. В тази връзка АССг посочва, 

че нито в оспореното .решение, нито в доклад с вх. № Е-Дк-246 от 30.07.2015 г., нито в 

Решение № Ц-13 от 01.07.2014 г. на ДКЕВР, по т. I.35, се посочва какво е 

средногодишното производство на електрическа енергия от 1 kW инсталирана мощност, 

както и в какъв размер са собствените нужди. АССг е установил, че по делото липсват 

фактически данни и доказателства относно размера на НСП на електрическа енергия, въз 

основа на който са определени преференциалните цени съгласно Решение № Ц-13 от 

01.07.2014 г. на ДКЕВР, както и относно обстоятелството дали в Решение № СП-1 от 

31.07.2015 г. този размер е установен по начина, посочен в § 1, т. 29 от ДР на ЗЕВИ. 

Според АССг, на практика оспореното Решение № СП-1 от 31.07.2015 г. на КЕВР е изцяло 

лишено от обосновка за това как и по какъв начин, въз основа на кои конкретни данни е 

установен с него размерът на НСП по т. 7.35, каквито мотиви липсват и в доклада и не 

могат да се изведат и от Решение № Ц-13 от 01.07.2014 г. на ДКЕВР. Според АССг остава 

напълно неясно дали и как са определени собствените нужди на електрическа енергия, 

които би следвало да се приспаднат от средногодишното производство на електрическа 

енергия, съгласно формулата по § 1, т. 29 от ДР на ЗЕВИ. В тази връзка съдът посочва, че 

не кредитира като доказателство представеното от ответника извлечение от финансов 

модел, тъй като няма данни от кого, по какъв повод и кога е изготвен същия, предвид 

факта, че нито Решение № Ц-13 от 01.07.2014 г. на ДКЕВР, нито процесното не реферират 

към такъв модел. Според разглежданото решение на АССг представеният електронен 

модел е обсъден в назначената по делото експертиза, като в заключението по нея вещото 

лице е посочило, че представеният по делото финансов модел съдържа идентични данни 

със съхранявания в КЕВР електронен модел, но няма данни дали електронният модел е 

бил наличен по преписката по издаването на процесното решение. 

Поради всичко гореизложено АССг е приел, че Решение № СП-1 от 31.07.2015 г. на 

КЕВР в оспорената му част по т. 7.35, е немотивирано, което според съда налага отмяна на 

решението в оспорената част.  

Решение № 5287 от 20.08.2018 г. на АССг по адм. дело № 11757 от 2015 г. е 

оставено в сила с Решение № 16581 от 05.12.2019 г. на ВАС, Трето отделение, по адм. 

дело № 13389 от 2018 г., с което решение ВАС е възприел мотивите в 

първоинстанционното решение. Според ВАС, съдебното решение на АССг е правилно, 

защото съответства на материалния закон. ВАС посочва, че не е ясно как и по какъв начин 

е било установено по размер нетното специфично производство предвид факта, че то се 

определя по два елемента: средногодишното производство на електрическа енергия и след 

приспадане на собствените нужди. В тази връзка ВАС е направил извод, че първият 

елемент е определен с ценовото решение на КЕВР, но няма конкретни данни за начина на 

определяне на собствените нужди. Според ВАС, НСП следва да бъде изчислено 

индивидуално за всеки производител. Съгласно чл. 173, ал. 1 от АПК, след като обяви 

нищожността или отмени административния акт, съдът решава делото по същество, 

когато въпросът не е предоставен на преценката на административния орган. Извън тези 

случаи, както и когато актът е нищожен поради некомпетентност или естеството му не 

позволява решаването на въпроса по същество, съдът отменя административния акт и 

изпраща преписката на съответния компетентен административен орган за решаване на 
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въпроса по същество със задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона 

(чл. 173, ал. 2 от АПК). 

С оглед изложеното, предвид отменителното съдебно решение, с което АССг не е 

решил въпроса по същество, както и разпоредбите на АПК, КЕВР следва да се произнесе с 

ново решение за установяване на стойностите на НСП вместо отменената т. 7.35 от 

Решение № СП-1 от 31.07.2015 г., съгласно § 17 от ПЗР на ЗИД на ЗЕ (обн. ДВ, бр. 56 от 

2015 г.), като съобрази мотивите на съда. Това налага анализ на фактите и 

обстоятелствата, релевантни към момента на приемане на Решение № СП-1 от 31.07.2015 

г. на КЕВР, във връзка с фактите и обстоятелствата при приемане на относимото Решение 

№ Ц-13 от 01.07.2014 г. на ДКЕВР, в това число ценообразуващите елементи на 

преференциалната цена. 

Предвид горното и след анализ на относимите факти и обстоятелства КЕВР 

установи следното: 

 Изменението на разпоредбата на чл. 31, ал. 5, т. 1 от ЗЕВИ (обн. ДВ, бр. 56 от 2015 

г., в сила от 24.07.2015 г.), създава задължение за обществения доставчик, съответно за 

крайните снабдители, да изкупуват произведената електрическа енергия от възобновяеми 

източници (ВИ) по преференциална цена, за количествата електрическа енергия до 

размера на НСП на електрическа енергия, въз основа на което са определени 

преференциални цени в съответните решения на КЕВР. За обектите по чл. 24, т. 3 от ЗЕВИ 

определеното НСП не се прилага (чл. 31, ал. 5, т. 1, предл. 2 от ЗЕВИ).  

С § 16, т. 4 от ПЗР на ЗИД на ЗЕ (обн. ДВ, бр. 56 от 2015 г.) е регламентирана 

легална дефиниция на понятието „нетно специфично производство на електрическа 

енергия“ в § 1, т. 29 от ДР на ЗЕВИ - средногодишното производство на електрическа 

енергия от 1 kW инсталирана мощност, съгласно решението на КЕВР за определяне на 

преференциални цени след приспадане на собствените нужди.  

Предвид горното, до посочените изменения на ЗЕВИ с оглед на това, че 

задължението за изкупуване на електрическата енергия от ВИ не е било поставено в 

зависимост от НСП на електрическа енергия, размерът на същото не е бил изрично 

посочван от КЕВР в диспозитивите на съответните решения за определяне на 

преференциални цени на електрическата енергия, произвеждана от ВИ. Предвид 

изложеното, с § 17 от ПЗР на ЗИД на ЗЕ (обн. ДВ, бр. 56 от 2015 г.) е предвидено 

Комисията, в срок до 31.07.2015 г., в съответствие със ЗЕВИ да приеме решение, с което 

да установи НСП на електрическа енергия, въз основа на което са определени 

преференциалните цени в съответните решения на КЕВР, приети до влизане в сила на този 

закон – 24.07.2015 г.  

В тази връзка е постановено и Решение № СП-1 от 31.07.2015 г. на КЕВР, с което 

по т. 7.35 е установено НСП на електрическа енергия, въз основа на което са определени 

преференциалните цени по т. I.35 от Решение № Ц-13 от 01.07.2014 г. на ДКЕВР при 

определената цена 447,43 лв./MWh, без ДДС, за електрически централи с инсталирана 

мощност над 500 kW до 1,5 MW, работещи чрез индиректно използване на биомаса от 

растителни и животински субстанции, с комбинирано производство на електрическа и 

топлинна енергия, в размер на 6 510 kWh. След отмяната на т. 7.35 от Решение № СП-1 от 

31.07.2015 г., за КЕВР отново възниква задължение за установяване на стойностите на 

НСП. Предвид дефиницията на НСП в § 1, т. 29 от ДР на ЗЕВИ, решението за 

установяване на НСП има единствено констативен характер, тъй като с него се 

констатират стойности, заложени в предходни ценови решения на Комисията относно 

количеството електрическа енергия за група производители на електрическа енергия от 

ВИ. С решението не се определят нови стойности на НСП към настоящия момент, а се 

установяват използваните през годините при определяне на цените на електрическата 

енергия, стойности на производителността на съответната група централи и чистото 

количество за продажба на произведената от съответната група производители 

електрическа енергия от ВИ. В този смисъл с решението за установяване на НСП се 

установяват факти и обстоятелства, касаещи отношения, възникнали преди датата на 
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издаване на акта, които продължават да съществуват, с оглед сключените между крайните 

снабдители или обществения доставчик и производителите на енергия от ВИ дългосрочни 

договори за изкупуване на електрическа енергия от ВИ и факта, че цената, по която тази 

енергия се изкупува, не се променя за срока на договора (арг. от чл. 32, ал. 3 от ЗЕВИ). 

Предвид изложеното, решението, с което КЕВР установява НСП за групата производители 

на електрическа енергия от ВИ, се постановява еднократно и е валидно за целия период на 

действие на договорите, сключени между производителите на енергия от ВИ и 

съответните енергийни дружества.  

Съгласно § 17 от ПЗР на ЗИД на ЗЕ, КЕВР следва да установи НСП съгласно 

начина, дефиниран в § 1, т. 29 от ДР на ЗЕВИ, т.е. Комисията не определя някакъв нов 

ценообразуващ елемент, а установява стойности, заложени в предходни ценови решения 

за определяне на преференциални цени, по които крайните снабдители и общественият 

доставчик изкупуват електрическа енергия, произведена от ВИ. Решението за 

установяване на НСП касае определената по т. I.35 от Решение № Ц-13 от 01.07.2014 г. на 

ДКЕВР цена, т.е. препраща към ценовото решение, в което е определена 

преференциалната цена на групата производители - за електрически централи с 

инсталирана мощност над 500 kW до 1,5 MW, работещи чрез индиректно използване на 

биомаса от растителни и животински субстанции, с комбинирано производство на 

електрическа и топлинна енергия, и в този смисъл няма самостоятелно значение извън 

посоченото ценово решение. С решението на КЕВР за установяване на НСП за тази група 

производители не се изменя нито един от ценообразуващите елементи на цената, нито 

цената, която е определена от административния орган с Решение № Ц-13 от 01.07.2014 г., 

в частта му по т. I.35. Решение № Ц-13 от 01.07.2014 г. на ДКЕВР е окончателен 

административен акт, с който завършва производството по определяне на преференциални 

цени и съдържа правните и фактическите основания за определяне на преференциалните 

цени, включително посочване на определените от Комисията стойности на 

ценообразуващите елементи на цените за различните групи производители, посочени в 

решението. Решение № Ц-13 от 01.07.2014 г., в частта му т. I.35, е в сила, т.е. налице е 

стабилен законосъобразен административен акт, който е породил своите валидни правни 

последици, включително по отношение на ценообразуващите елементи. С Решение № Ц-

13 от 01.07.2014 г., в частта му по т. I.35 ДКЕВР е определила преференциална цена за 

електрически централи с инсталирана мощност над 500 kW до 1,5 MW, работещи чрез 

индиректно използване на биомаса от растителни и животински субстанции, с 

комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия в размер на 447,43 

лв./MWh, без ДДС. Цената е формирана въз основа на конкретни ценообразуващи 

елементи, посочени в същото решение. Тези ценообразуващи елементи са изчислени чрез 

изчислителен ценови модел - таблица във формат Excel, отразяваща начина на образуване 

на цената съгласно нормите на приложимото законодателство, съставена от свързани 

таблици с посочени изходни данни и конкретните стойности, с формули и връзки между 

тях, формирали ценообразуващите елементи, въз основа на които са изчислени 

преференциалните цени, включително заложеното за производство количество 

електрическа енергия. Поради това и предвид формулите и връзките между тях в модела, 

промяната на който и да е конкретен изходен параметър би довела до промяна на 

съответния ценообразуващ елемент, съответно до различна стойност на определената 

преференциална цена. В този смисъл само една конкретна стойност на всеки отделен 

изходен параметър, както и на ценообразуващ елемент, може да формира определената от 

ДКЕВР цена с Решение № Ц-13 от 01.07.2014 г., в частта му по т. I.35. Например: Ако 

собствените нужди бъдат променени, в резултат ще се изменят заложените нетни 

количества електрическа енергия и съответно изчислената преференциална цена.  

Поради горното и предвид факта, че това ценово решение е в сила, то всяко 

преразглеждане на неговите ценообразуващи елементи и съответстващите им изходни 

данни съставлява преразглеждане на административния акт на Комисията, което е 

недопустимо. 
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Съгласно дефиницията по § 1, т. 29 от ДР на ЗЕВИ, КЕВР следва да установи НСП 

въз основа на средногодишното производство на електрическа енергия от 1 kW 

инсталирана мощност съгласно съответното решение за определяне на преференциални 

цени след приспадане на собствените нужди. Следва да се има предвид, че в действащия 

ЗЕВИ към момента на приемане на Решение № Ц-13 от 01.07.2014 г., а и към настоящия 

момент липсва законова дефиниция на понятието „средногодишно производство на 

електрическа енергия“. По отношение на понятията средногодишна производителност и 

средногодишна продължителност на работа, следва да се има предвид, че изменението на 

разпоредбата на чл. 31, ал. 5, т. 1 от ЗЕВИ (обн. ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 

г.) е създало задължение за обществения доставчик, съответно за крайните снабдители, да 

изкупуват произведената електрическа енергия от ВИ по преференциална цена, за 

количествата електрическа енергия до размера на определената средногодишна 

продължителност на работа, съгласно решението на КЕВР за определяне на цена на 

конкретната група производители, но законодателят не е въвел легална дефиниция на 

понятието „средногодишна продължителност на работа“. До влизането в сила на 

посочените изменения на ЗЕВИ, в диспозитива на решенията на Комисията за определяне 

на преференциални цени на електрическата енергия, произвеждана от ВИ, не е посочвана 

средногодишната продължителност на работа на инсталацията, за която се отнася 

съответната преференциална цена, като тя фигурира единствено като елемент при 

изчисляването на цената. С оглед разпоредбите на чл. 32, ал. 2 от ЗЕВИ, чл. 19, ал. 2 и чл. 

21, ал. 1, т. 4 от Наредба № 1 от 18.03.2013 г. за регулиране на цените на електрическата 

енергия - НРЦЕЕ, отм. (обн. ДВ, бр. 33 от 2013 г.), при определянето на 

преференциалните цени на електрическата енергия, произведена от ВИ, Комисията е взела 

предвид характеристиките на съответните технологии; видът на ВИ; наличният ресурс на 

първичния енергиен източник; видът на технологията; големината на инсталираната 

мощност на обекта; мястото и начинът на монтиране на съоръженията. С оглед 

изложеното, при определянето на преференциалните цени, в своите решения КЕВР е 

отчитала като елемент средногодишната продължителност на работа при номинално 

натоварване на инсталацията на съответните групи производители във връзка с останалите 

нормативно установени елементи на ценообразуването. Определянето на елемента 

средногодишна производителност на работа е във връзка с техническите и 

икономическите параметри, които оказват влияние при формирането на 

преференциалните цени на електрическата енергия. В тази връзка, при изчисляването на 

всички преференциални цени на електрическата енергия, произведена от ВИ, 

регулаторната практика на Комисията през годините е била да отчита наличния ресурс на 

първичния енергиен източник и съответно специфичното производство на електрическа 

енергия от 1 kW мощност на обекта, което обуславя определянето на средногодишната 

продължителност на работа в решенията за преференциални цени на електрическата 

енергия от ВИ въз основа на данни за пълните ефективни часове на работа на 

инсталацията, т.е. часовете на работа при съответната гарантирана мощност на 

инсталацията за отделните години на експлоатация. Количествата нетна енергия 

представляват произведение на средногодишната продължителност на работа и 

мощността на отделната централа, с приспаднати собствените нужди. 

Изложените по-горе аргументи се съдържат в становище относно регулаторната 

практика при определяне на преференциалните цени на електрическата енергия, 

произведена от възобновяеми източници, прието от КЕВР с решение по Протокол № 82 от 

11.05.2015 г., т. 9, видно от което в решенията на КЕВР за определяне на преференциални 

цени на електрическата енергия, произведена от ВИ, размерът на средногодишната 

продължителност на работа е определен като пълни ефективни часове (часове на работа 

при близка до номиналната мощност). Критериите, които се отчитат при определяне на 

преференциалните цени и ценообразуващите елементи са посочени в чл. 32, ал. 2 от 

ЗЕВИ: видът на ВИ, видовете технологии, инсталираната мощност на обекта, мястото и 

начинът на монтиране на съоръженията, както и: инвестиционните разходи; нормата на 
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възвращаемост; структурата на капитала и на инвестицията; производителността на 

инсталацията според вида технология и използваните ресурси; разходите, свързани с по-

висока степен на опазване на околната среда; разходите за суровини за производство на 

енергия; разходите за горива за транспорта; разходите за труд и работна заплата; други 

експлоатационни разходи.  

Всички конкретни източници на информация за определяне на стойности за 

ценообразуващи елементи при определяне на преференциалните цени за продажба на 

електрическа енергия, произведена от електрически централи с инсталирана мощност над 

500 kW до 1,5 MW, работещи чрез индиректно използване на биомаса от растителни и 

животински субстанции, с комбинирано производство на електрическа и топлинна 

енергия, включително средногодишна продължителност на работа на централите, са 

посочени в мотивите на ценовото решение. В тази връзка по отношение на елемента 

„средногодишна продължителност на работа“ за електрически централи с инсталирана 

мощност над 500 kW до 1,5 MW, работещи чрез индиректно използване на биомаса от 

растителни и животински субстанции, с комбинирано производство на електрическа и 

топлинна енергия, в Решение № Ц-13 от 01.07.2014 г. на ДКЕВР е посочено, че при 

определяне на годишната производителност на работа на централите са използвани средно 

статистически данни за България, направени и анализирани от Агенцията за устойчиво 

енергийно развитие (АУЕР), във връзка с издаване на гаранциите за произход на 

електрическата енергия от ВИ, които се използват от доставчика на електрическа енергия 

за доказване дела на енергия от възобновяеми източници в общия му енергиен състав, 

както и данни за пълните ефективни часове направени от института Fraunhofer – ISE. 

В т. VIII. „Определяне на преференциалната цена на електрическата енергия 

произведена от електрически централи, работещи чрез индиректно използване на биомаса 

от растителни и животински субстанции“ от приетите с решение на ДКЕВР по т. 2 от 

Протокол № 99 от 09.07.2014 г. мотиви на Решение № Ц-13 от 01.07.2014 г. подробно са 

посочени ценообразуващите елементи, формиращи преференциалните цени на тези 

централи, групирани съобразно предвидените законови критерии. В решението е 

посочено, че средно годишната продължителност на работа на централата е 7 000 

часа. Видно е, че стойностите на средната годишна продължителност на работа на 

централите при този вид технология и първичен енергиен ресурс, са възприети от 

анализите, направени на работещи електрически централи чрез индиректно използване на 

биомаса, както и информация и анализи, направени от АУЕР за средната годишна 

продължителност на работа. Тези стойности са определени като резултат от 

произведената електрическа енергия в годишен план, разделена на инсталираната 

мощност на работещи електрически централи чрез индиректно използване на биомаса. 

При формирането на преференциалните цени по Решение № Ц-13 от 01.07.2014 г. е 

отчетена производствената мощност и характеристиките на централите. Нормативно 

регламентирано задължение е да бъде взета предвид и производителността на 

инсталацията според вида на технологията и използваните ресурси, която да бъде 

отчетена при ценообразуването (арг. от чл. 21 от НРЦЕЕ, отм.). С оглед изложеното, при 

определянето на цените с Решение № Ц-13 от 01.07.2014 г., ДКЕВР е отчела като основен 

елемент нетното специфично производство на електрическа енергия на съответните групи 

производители, без понятието НСП да е било легално дефинирано.  

При анализа на влиянието на отделните фактори, с най-голяма тежест за 

равнището на цената са средната годишна производителност на инсталациите за 

производство на електрическа енергия от биогорива и размера на инвестиционните 

разходи. Предвид факта, че в България не се произвеждат съоръжения и машини за 

допълнителна обработка на суровината биомаса, което е предпоставка за допълнителни 

инвестиционни разходи, свързани със специфичните технологии за добив, събиране, 

преработка, транспорт и др. при определянето на преференциалните цени на 

електрическата енергия, произведена от биомаса, при изчисляването на разходите за 

единица инсталирана мощност се използват осреднени стойности на ценообразуващите 
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фактори, които Комисията определя на основата на официални източници и на 

международния опит и коригирани в съответствие със специфичните за Република 

България обстоятелства. Видно от Решение № Ц-13 от 01.07.2014 г. на ДКЕВР, по 

отношение на средногодишната производителност на работа на централите, при 

определяне на цената е използвана средна годишна производителност на работа на 

електрически централи работещи чрез индиректно използване на биомаса от растителни и 

животински субстанции, с комбинирано производство на електрическа и топлинна 

енергия, изчислена на основата на осреднени стойности за страната.  

Може да се обобщи, че годишното брутно производство за групата централи е 

изчислено при отчитане на средната инсталирана мощност и коефициента на 

ангажираност на централата. Размерът на пълните ефективни работни часове за година на 

работа на централата със съответната технология се посочват от фирмата производител на 

съответната технология или са взети от официални източници и отразяващи 

международния опит, както и придобития и изграден опит в страната (чл. 21, ал. 2 от 

НРЦЕЕ, отм.). По отношение на размера собствени нужди следва да се има предвид, че 

действащите към момента на приемане на Решение № Ц-13 от 01.07.2014 г. разпоредби на 

чл. 32, ал. 2 от ЗЕВИ, във връзка с НРЦЕЕ (отм.), не са регламентирали изискване за 

отделно, самостоятелно посочване в ценовото решение на количеството електрическа 

енергия за собствени нужди, извън нормативно регламентираните ценообразуващи 

елементи, какъвто е и производителността на инсталацията според вида технология и 

използваните ресурси. Както бе посочено по-горе, количеството енергия за собствени 

нужди представлява част от средногодишното произведено количество електрическа 

енергия от 1 kW инсталирана мощност, поради което по същността си е заложено и се 

съдържа в него, респективно е взето предвид в ценообразуващите елементи на цената и 

съответно е отразено в определената преференциална цена. Следва също да се има 

предвид, че в действащото законодателство към приемане на Решение № Ц-13 от 

01.07.2014 г., а и към момента липсва изискване, определена методика или начин за 

определяне на стойността на собствените нужди, залегнали в решения на КЕВР за 

определяне на преференциални цени на електрическата енергия от ВИ. В този смисъл 

въпросът е от преценката и в рамките на оперативната самостоятелност на Комисията при 

отчитане вида на ВИ, вида технология, производителността на инсталацията според вида 

технология и използваните ресурси и други според чл. 32, ал. 2 от ЗЕВИ. Предвид 

изложеното, точният процент и/или съответно количеството електрическа енергия за 

собствени нужди, не е предмет на изрично посочване в ценовите решения за определяне 

на преференциални цени, но същите са вземани предвид. 

Според § 1, т. 6 от ДР на ЗЕВИ, енергия за собствени нужди е количеството 

енергия, потребявана при работата на съоръженията и инсталациите, чрез които се 

осъществява производството на енергия от ВИ. Следователно, всеки обект за 

производство на електрическа енергия от ВИ има собствени нужди, които са част от 

производствения процес на електрическа енергия. Енергията за собствени нужди, която се 

потребява при работата на съоръженията и е необходима за тяхната работа, не следва да 

се закупува от крайните снабдители и обществения доставчик, а да се произвежда при 

работен режим на тези съоръжения и инсталации, т.е. производителите използват за 

захранване на съоръженията и инсталациите на централите си произведената от тях 

електрическа енергия. Енергията за собствени нужди за съответната група централи 

представлява количествата енергия за покриване на технологичните нужди за централите 

и е заложена като % (процент) от брутното производство на електрическа енергия от 

различните видове централи - фотоволтаични, вятърни, водноелектрически и от биомаса. 

Процентът собствени нужди е приложим спрямо съответната група производители и се 

определя въз основа на данните, които КЕВР събира служебно във връзка с изчисляване 

на инвестиционните и експлоатационни разходи на централите съобразно вида на 

технологията и нейните специфични технически показатели, при определяне на 

преференциалните цени през годините. Следователно, при отчитане на размера на 
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собствените нужди Комисията е взела предвид не само данни за средногодишната 

продължителност на работа от АУЕР, но и от официални източници, при използване на 

средни стойности за страната, и при съответните технически стандарти. Единият от 

компонентите на НСП - средногодишното производство на електрическа енергия от 1 kW 

инсталирана мощност, се съдържа в съответните решения на КЕВР за определяне на 

преференциални цени, а другият компонент – енергията за собствени нужди, представлява 

част от това производство, поради което по същността си се съдържа в него. В този 

смисъл данни за този компонент също се извличат от ценовите решения и съответните 

ценообразуващи елементи на определената преференциална цена за изкупуване на 

електрическа енергия от ВИ, по групи производители. 

Собствените нужди на групата производители на електрическа енергия по т. I.35 от 

Решение № Ц-13 от 01.07.2014 г. са заложени при определяне на преференциалната цена 

за тази група производители като 7% от средногодишното количество произвеждана 

електрическа енергия от тези централи, която КЕВР е преценила, че е необходима при 

работата на този вид централи за захранване на съоръженията и инсталациите им. 

Собствените нужди са част от количествата електрическа енергия, произведена при 

посочената в Решение № Ц-13 от 01.07.2014 г. средногодишна продължителност на 

работа, съответно производителност на този вид централи. Този размер на собствените 

нужди е в съответствие със специфичните особености по отношение на режима на работа 

и часовата натовареност през годината за такъв тип централи, предвид основния фактор в 

сектора – характер на природния ресурс. В този смисъл спецификата и особеностите в 

България по отношение на този вид природен ресурс на годишна база формират рамката 

по отношение на работата на електрически централи работещи на биомаса в България, с 

която всеки инвеститор е запознат при инвестиране и изграждане на съоръжения от такъв 

тип. В същото време нивото на собствените нужди на групата централи в конкретния 

случай се определя за определената мощност от 1 MW в рамките на групата 

електрически централи с инсталирана мощност над 500 kW до 1,5 MW, работещи 

чрез индиректно използване на биомаса от растителни и животински субстанции, с 

комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия. В този смисъл 

определените 7% собствени нужди от годишното производство 7 000 MWh, или 490 MWh 

е технически параметър, пряко свързан с определената цена и представлява референтна 

стойност за конкретните инсталации.  

В изпълнение на законовите си правомощия КЕВР определя преференциални цени 

на електрическата енергия, произведена от ВИ по групи производители съобразно 

съответните нормативноустановени критерии, но не определя индивидуално приложима 

цена за конкретен производител. В тази връзка размерът на собствените нужди като част 

от средногодишното производство на електрическа енергия, не отчита индивидуалните 

собствени нужди на отделни производители на електрическа енергия от ВИ, които 

попадат в съответната група и спрямо които се прилага определената за тази група 

преференциална цена. Следователно, КЕВР няма право да извършва индивидуален анализ, 

респективно да определя индивидуален размер на собствени нужди за отделен 

производител и неговия индивидуален производствен процес. По този начин се гарантира 

и равнопоставеност между производителите от съответна група по съответното ценово 

решение на КЕВР за определяне на преференциални цени. Прегледът на техническите и 

икономическите параметри при определянето на цената на електрическата енергия за 

горепосочената група централи съгласно т. I.35 от Решение № Ц-13 от 01.07.2014 г. е 

представен в следната таблица: 

№ Показатели Мярка 
През първата 

година - 2014 г. 

общо за периода 

на изкупуване 

1 
НЕТНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА 

ЕНЕРГИЯ MWh 6 510,00 130 200,00 

2 ОБЩО РАЗХОДИ хил.лв. 2 267,58 50 192,33 

  за експлоатационни хил.лв. 1 729,73 39 435,26 
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  за амортизации хил.лв. 537,85 10 757,07 

3 ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ хил.лв. 721,13 7 311,56 

4 НЕОБХОДИМИ ГОДИШНИ 

ПРИХОДИ 
хил.лв. 

2 988,71 57 503,89 

5 NPV НА КОЛИЧЕСТВАТА 

7,00% 

6 510,00 73 794,73 

6 NPV НА ПРИХОДИТЕ 2 988,71 33 018,34 

  NPV НА експлоатационните 1 729,73 21 849,83 

  NPV НА амортизациите 537,85 6 096,89 

  NPV НА възвръщаемостта 721,13 5 071,62 

7 ЦЕНА лв./MWh 447,43 447,43 

Видно от горното, преференциалната цена за електрически централи с инсталирана 

мощност над 500 kW до 1,5 MW, работещи чрез индиректно използване на биомаса от 

растителни и животински субстанции, с комбинирано производство на електрическа и 

топлинна енергия, е формирана при размер на необходимите годишни приходи, който 

покрива всички разходи, необходими за производството на заложените количества нетна 

електрическа енергия, които от своя страна представляват произведение на пълните 

ефективни часове на работа и мощността на съответната централа, с приспаднати 

собствените нужди. НСП е установено въз основа на параметрите за първата година от 

периода на изкупуване и отразява нетната електрическа енергия в размер на 6 510,00 MWh 

след приспаднати собствени нужди в размер на 7% или 490 MWh. Общо за периода на 

изкупуване на електрическата енергия количествата електрическа енергия са в размер на 

130 200,00 MWh, като отразяват осреднен режим на работа на централата. Поради това, 

преференциалната цена от 447,43 лв./MWh е формирана като резултат от дисконтираните 

необходими годишни приходи в размер на 33 018,34 хил. лв., разделени на 

дисконтираното нетно количество електрическа енергия за целия период на задължително 

изкупуване в размер на 73 794,73 MWh, изчислени при дисконтов фактор, равен на 

нормата на възвръщаемост (НВ) i = 7,00%. Въз основа на горното и при прилагане на 

начина за установяване на НСП по § 1, т. 29 от ДР на ЗЕВИ, НСП на електрически 

централи с инсталирана мощност над 500 kW до 1,5 MW, работещи чрез индиректно 

използване на биомаса от растителни и животински субстанции, с комбинирано 

производство на електрическа и топлинна енергия по т. I.35 от Решение № Ц-13 от 

01.07.2014 г. на ДКЕВР – 447,43 лв./MWh се изчислява, както следва: 

- 1 MW – инсталирана мощност на електрическа централа, намираща се в групата 

на ЕЦ с инсталирана мощност над 500 kW до 1,5 MW, работещи чрез индиректно 

използване на биомаса от растителни и животински субстанции, с комбинирано 

производство на електрическа и топлинна енергия; 

- 7 000 часа - продължителност от време на работа на инсталацията; 

- 79,91% = 7 000 часа/8 760 часа - коефициент на ангажираност;  

- 7 000 MWh = 1*7000 - брутно произведена електрическа енергия за година - 

Ебр; 

- 7,00% - електрическа енергия за собствени нужди в % за година; 

- 490 MWh = 7 000 MWh*7,00% - електрическа енергия за собствени нужди за 

година; 

- 6 510 MWh = 7 000 MWh – 490 MWh - нетна електрическа енергия за година; 

- 6 510 kWh = 6 510 MWh/1 MW - нетно специфично производство. 

В тази връзка и след преглед на ценообразуващите елементи, въз основа на които е 

определена преференциална цена за електрически централи с инсталирана мощност над 

500 kW до 1,5 MW, работещи чрез индиректно използване на биомаса от растителни и 

животински субстанции, с комбинирано производство на електрическа и топлинна 

енергия по т. I.35 от Решение № Ц-13 от 01.07.2014 г. на КЕВР – 447,43 лв./MWh, без 

ДДС, КЕВР установи нетно специфично производство на електрическа енергия в размер 

на 6 510 kWh, при средногодишна производителност на работа 7 000 MWh и след 
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приспадане на собствени нужди в размер на 7,00% или 490 MWh. 

Горното се потвърждава от ценообразуващите елементи и съответните им изходни 

данни, които по аргументите, изложени по-горе, са с единствени конкретни стойности, 

които се онагледяват от изчислителния ценови модел по т. I.35 от Решение № Ц-13 от 

01.07.2014 г. Преференциалната цена от 447,43 лв./MWh, без ДДС е определена при 

средногодишна продължителност на работа в размер 7 000 часа, годишна ангажираност 

79,91%, при размер собствени нужди – 7% или 490 MWh от брутното годишно 

производство от 7 000 MWh. Установеното НСП електрическа енергия в размер на 6 510 

kWh е взето предвид при определяне на преференциалната цена по т. I.35 от Решение № 

Ц-13 от 01.07.2014 г., която покрива разходите за изграждането и оперирането на 

централите с тази технология и осигурява заложената в решението възвръщаемост. 

Стойността на НСП позволява на съответния производител от тази група производители 

на електрическа енергия от ВИ да формира такъв размер необходими годишни приходи, 

при който да се обезпечат всички разходи, нужни за покриване на произведените 

количества нетна електрическа енергия, които от своя страна представляват произведение 

на пълните ефективни часове на работа и мощността на съответната централа, с 

приспаднати собствените нужди. 

Установеният размер на НСП на база на определената преференциална цена по т. 

I.35 от Решение Ц-13 от 01.07.2014 г. не променя, нито намалява утвърдените с ценовото 

решение приходи, необходими на съответното енергийно дружество, попадащо в тази 

група производители, за покриване на разходите му, включително инвестиционните, както 

и за осигуряване на нормата на възвръщаемост, определена в ценовото решение на 

Комисията. При реалното прилагане на определените от Комисията преференциални цени 

всеки инвеститор има възможност да постигне различна доходност в зависимост от 

индивидуалното управление на инвестиционния проект. 

 

Изказвания по т.3.:  

Докладва А. Иванова. Докладът отново е в съответствие с изискванията на §17, 

отново е за задължение на Комисията, произтичащо от законова правна норма. Става 

въпрос за еднократно правно действие, вменено на Комисията от законодателя. В случая се 

разглежда цената от 447,43 лв. от Решение № Ц-13 от 01.07.2017 г. за групата електрически 

централи с инсталирана мощност над 500 kW до 1,5 MW, работещи чрез индиректно 

използване на биомаса от растителни и животински субстанции, с комбинирано 

производство на електрическа и топлинна енергия. В този случай жалбоподател е 

„Перпетуум Мобиле БГ“ АД. Дружеството е обжалвало Решение № СП-1 в частта му по т. 

7.35, в което Комисията е установила размер на нетното специфично производство за 

процесната група централи в размер на 6510 kWh. Във връзка с подадената от дружеството 

жалба пред АССг е образувано административно дело. В своето решение АССг е изложил 

подробно своите мотиви, отменил е решението на Комисията в оспорената част. След това 

решението на АССг е обжалвано с касационна жалба пред ВАС и от своя страна същият се 

е произнесъл, като се е съобразил и е запазил изцяло мотивите на АССг. Мотивите на АССг 

отново са незаконосъобразност, че решението не е мотивирано, липсват данни и 

доказателства, не е посочен начинът на изчисление и дали е в съответствие с §1, т. 29 от 

Допълнителните разпоредби. А. Иванова каза, че няма да се спира по-подробно на доклада, 

защото Комисията вече е разглеждала подобен тип решения. Работната група отново е 

съобразила изискванията на закона и е мотивите на съда. На стр. 8 и стр. 9 подробно са 

посочени техническите и икономическите параметри, участващи в ценообразуването, както 

и начина на изчисление в съответствие с изискванията на §1, т. 29 от ЗЕВИ. Подробно са 

посочени стойностите, участващи в начина на изчисление на нетното специфично 

производство за процесната група централи.  

Предвид гореизложеното и на основание § 17 от Преходните и заключителни 

разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (обн. ДВ, бр. 

56 от 2015 г.), във връзка с чл. 31, ал. 5, т. 1 от Закона за енергията от възобновяеми 
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източници и § 1, т. 29 от Допълнителните разпоредби на Закона за енергията от 

възобновяеми източници, и чл. 173, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс, във 

връзка с Решение № 5287 от 20.08.2018 г. на Административен съд София-град по адм. 

дело № 11757 по описа за 2015 г., оставено в сила с Решение № 16581 от 05.12.2019 г. на 

Върховния административен съд по адм. дело № 13389 по описа за 2018 г., работната 

група предлага на Комисията да обсъди следните решения: 

1. Да приеме доклада на работната група; 

2. Да приеме решение за установяване на нетното специфично производство на 

електрическа енергия, въз основа на което е определена преференциалната цена в 

Решение № Ц-13 от 01.07.2014 г. на ДКЕВР, в частта по т. I.35 – за електрически 

централи с инсталирана мощност над 500 kW до 1,5 MW, работещи чрез индиректно 

използване на биомаса от растителни и животински субстанции, с комбинирано 

производство на електрическа и топлинна енергия. 

А. Иванова прочете и диспозитива от проекта на решение: 

 Установява, считано от 31.07.2015 г., нетно специфично производство на 

електрическа енергия в размер на 6 510 kWh, въз основа на което в Решение № Ц-13 от 

01.07.2014 г. на ДКЕВР, в частта по т. I.35, е определена преференциална цена в размер 

на 447,43 лв./MWh за електрически централи с инсталирана мощност над 500 kW до 1,5 

MW, работещи чрез индиректно използване на биомаса от растителни и животински 

субстанции, с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия. 

 От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.  

 

 Предвид гореизложеното и на основание § 17 от Преходните и заключителни 

разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (обн. ДВ, бр. 

56 от 2015 г.), във връзка с чл. 31, ал. 5, т. 1 от Закона за енергията от възобновяеми 

източници и § 1, т. 29 от Допълнителните разпоредби на Закона за енергията от 

възобновяеми източници, и чл. 173, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс, във 

връзка с Решение № 5287 от 20.08.2018 г. на Административен съд София – град по адм. 

дело № 11757 по описа за 2015 г., оставено в сила с Решение № 16581 от 05.12.2019 г. на 

Върховния административен съд по адм. дело № 13389 по описа за 2018 г., Комисията 

 

РЕШИ: 

 

1. Приема доклад с вх. № Е-Дк-520 от 01.06.2021 г. относно установяване на 

нетното специфично производство на електрическа енергия, въз основа на което е 

определена преференциалната цена в Решение № Ц-13 от 01.07.2014 г. на Държавната 

комисия за енергийно и водно регулиране, в частта му по т. I.35 – за електрически 

централи с инсталирана мощност над 500 kW до 1,5 MW, работещи чрез индиректно 

използване на биомаса от растителни и животински субстанции, с комбинирано 

производство на електрическа и топлинна енергия - 447,43 лв./MWh. 

2. Установява, считано от 31.07.2015 г., нетно специфично производство на 

електрическа енергия в размер на 6 510 kWh, въз основа на което в Решение № Ц-13 от 

01.07.2014 г. на ДКЕВР, в частта по т. I.35, е определена преференциална цена в размер на 

447,43 лв./MWh за електрически централи с инсталирана мощност над 500 kW до 1,5 MW, 

работещи чрез индиректно използване на биомаса от растителни и животински 

субстанции, с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия. 

 

В заседанието по точка трета участват председателят Иван Н. Иванов и членовете 

на Комисията Георги Добрев, Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, 

Евгения Харитонова, Пенка Трендафилова. 

Решението е взето със седем гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Георги Добрев - за, 

Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за, Евгения 

Харитонова – за и Пенка Трендафилова – за), от които четири гласа (Александър 



 28 

Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова) на членовете на 

Комисията със стаж в енергетиката. 

 

По т.4. Комисията, след като разгледа доклад с вх. № E-Дк-525 от 01.06.2021 г. и 

проект на решение относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-28 от 19.04.2021 г. за издаване 

на разрешение за извършване на сделки, които водят или могат да доведат до 

нарушаване сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост на 

енергийното предприятие, подадено от „ТЕЦ-Бобов дол“ ЕАД, установи следното: 

 

В Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) е постъпило 

заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-28 от 19.04.2021 г. от „ТЕЦ-Бобов дол“ ЕАД издаване на 

разрешение за извършване на сделки, които водят или могат да доведат до нарушаване 

сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятие, на 

основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за енергетиката (ЗЕ), във връзка с чл. 92, ал. 1, т. 2 

от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ). За 

проучване на обстоятелствата в заявлението и приложенията към него е сформирана 

работна група със Заповед № З-E-93 от 27.04.2021 г. на председателя на КЕВР. 

Въз основа на предоставената информация и документи от заявителя и 

направеното проучване са установени следните факти и са направени следните 

изводи: 

„ТЕЦ – Бобов дол“ ЕАД е еднолично акционерно дружество, учредено по реда на 

Търговския закон и вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с 

ЕИК 109513731, със седалище и адрес на управление: област: Кюстендил, Община Бобов 

дол, с. Големо село, п. к. 2635. Дружеството е с предмет на дейност: производство на 

електрическа и топлинна енергия, пренос и разпределение на топлинна енергия, 

строителна и ремонтна дейност в областта на електроенергетиката и топлоенергетиката, 

строителна и ремонтна дейност в областта на електропроизводството и 

топлопроизводството, инвестиционна дейност, придобиване и разпореждане с авторски 

права, права върху изобретения, търговски марки и промишлени образци, ноухау и др. 

обекти на интелектуална собственост, както и всяка друга дейност, незабранена със закон 

или друг нормативен акт. „ТЕЦ – Бобов дол“ ЕАД се представлява от Любомир Вангелов 

Спасов – Изпълнителен директор. 

Капиталът на „ТЕЦ – Бобов дол“ ЕАД е в размер на 8 705 040 лв. (осем милиона 

седемстотин и пет хиляди и четиридесет) лева, разпределен в 870 504 броя акции, с 

номинална стойност 10 лв.  

„ТЕЦ – Бобов дол“ ЕАД е титуляр на лицензия № Л-094-01 от 21.02.2001 г. за 

дейността „производство на електрическа енергия и производство на топлинна енергия“, 

продължена с Решения № И1-Л-094 от 21.03.2011 г. и № И2-Л-094 от 19.12.2014 г. и 

изменена с Решение № И3-Л-094 от 30.10.2018 г. 

С подаденото заявление вх. № Е-ЗЛР-Р-28 от 19.04.2021 г„ТЕЦ – Бобов дол“ ЕАД 

е поискало да бъде издадено разрешение за сключване на договор за банков кредит със 

срок за погасяване по-дълъг от една година и разрешение за сключване на свързаните с 

този договор обезпечителни сделки, а именно за учредяване на залог върху машини и 

залог по реда на Закона за договорите за финансово обезпечение (ЗДФО). Като основание 

за сключване на договора за банков кредит дружеството е посочило, че епидемичната 

обстановка в страната през 2020 г. се е отразила върху работата на дружеството, 

вследствие на повишеното число на заболели служители, което е довело до намаляване на 

наличния персонал и забавяне в извършване на текущи дейности по поддръжка на 

оборудването, както и на ремонтните работи-аварийни и планирани. Следствие на това е 

създалото се отклонение в изпълнението на производствената програма-по-ниско 

количество произведена електрическа енергия, в резултат от което е създаден т. нар. 

небаланс към координатора на балансиращата група и възникнали задължения за плащане 

на балансираща енергия в повишен размер. В тази връзка дружеството е взело решение да 
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кандидатства по одобрената от Министерския съвет на Република България „Програма за 

портфейлни гаранции в подкрепа на ликвидността на микро, малки и средни предприятия, 

пострадали от извънредната ситуация и епидемията от COVID-19“, като използва 

финансирането за оборотни средства, за разплащане на задължения към контрагенти. 

Дружеството е посочило, че заемните средства ще му позволят да намали допълнителните 

разходи към своите търговски партньори, тъй като олихвяването по забавените плащания 

е в по-голям размер от разходите по планирания договор за кредит. Изложено е също, че 

чрез тази програма се гарантира до 80% от размера на кредита, което дава възможност 

дружеството от своя страна да предостави обезпечение в стандартните условия размери, 

при срок на гаранция до 6 г., осигуряващ достатъчна продължителност за изплащане на 

задължението без сериозен ефект върху паричния поток на дружеството. Като 

обезпечение по кредита е предвидено учредяване на залог върху машини -булдозер, марка 

DRESSTA, модел ТD20 R и багер, модел KOMATSU модел PC360NLC-10, собственост на 

„ТЕЦ – Бобов дол“ ЕАД., както и учредяване на залог по реда на ЗДФО. 

Проект на договор за банков кредит между „Първа инвестиционна банка“ 

АД (Банката) и „ТЕЦ – Бобов дол“ ЕАД (кредитополучател) 

Основните параметри на проекта на договор за банков кредит са: 

1. Предмет на договора е предоставяне от Банката на кредитополучателя на 

банков кредит в размер на 2 000 000 (два милиона) лева за оборотни средства за покриване 

на текущи нужди. Кредитът е включен в портфейла на банката, гарантиран от ББР, 

съгласно Финансово споразумение за гарантиране на портфейл от кредити по „Програма 

за портфейлни гаранции в подкрепа на ликвидността на предприятията, пострадали от 

извънредната ситуация и епидемията от COVID-19“ (Програмата), сключено между 

Гарантираща банка и Банката на 01.07.2020 г. Размерът на кредита представлява 

държавна помощ, предоставена под формата на гаранции по заеми, описана в раздел 3.2 от 

Временната рамка и Решение на ЕК № С (2020) 2342 от 08.04.2020 г. и Решение на ЕК № 

С (2020) 8384 от 24.11.2020 г.; 

2. Срок на усвояване – 31.08.2021 г., след изтичането на този срок задължението 

на Банката за предоставяне на неусвоените суми от кредита се погасява; 

3. Срок на погасяване на всички задължения на кредитополучателя е 09.04.2027 г.; 

4. Лихви – лихвен процент, базиран на спестяванията (СЛП) за лева, прилаган от 

банката, увеличен с надбавка от 4.8478 (четири цяло осем хиляди четиристотин 

седемдесет и осем десетохилядни) пункта, но не по-малко от 5%. Лихви се начисляват 

само за дните на фактическото ползване на кредита. Дължимата лихва се заплаща 

периодично в размер и на падежи, описани в погасителен план (Приложение № 1) към 

договора. Размерът на лихвените плащания, посочени в погасителния план е изчислен 

върху главницата на кредита на основа СЛП за лева, прилаган от банката, при 

сключването на договора и не отразява точния размер на дължимата лихва за всеки 

отделен лихвен период, а има ориентировъчен характер. Точният размер се изчислява за 

всеки лихвен период на падежа на съответното лихвено плащане, посочен в  погасителния 

план- Приложение № 1 към договора. Банката има право едностранно да променя размера 

на лихвата в зависимост от размера на инфлацията в страната, без сключването на 

допълнително споразумение; 

5. Просрочени суми се олихвяват с договорения в т. 11, раздел VI от договора 

лихвен процент, увеличен с наказателна надбавка от 20 (двадесет) пункта, считано от 

деня, следващ датата на падежа на съответната лихва, независимо от това дали падежът е 

в неработен ден; 

6. Обезпечения: особен залог върху собствени активи: Булдозер, марка DRESSTA, 

модел ТD20 R, сериен № 79100011Р054004 и багер, модел KOMATSU, модел PC360NLC-

10, сериен № КМТРС242НFКК60416; финансово обезпечение-залог върху всички свои 

вземания по всички сметки, открити при банката, необременени с каквито и да било 

противопоставими на банката права на трети лица (договор за финансово обезпечение) и 

да издаде в полза на банката запис на заповед за сумата от 2 000 000 лева с уговорки „без 
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протест“ и „без разноски“, платим на предявяване в срок до 09.07.2027 г. 

Проект на договор за залог върху машини между „Първа инвестиционна 

банка“ АД (Банката) и „ТЕЦ – Бобов дол“ ЕАД (залогодател) 

Съгласно клаузите на проекта на договор за залог върху машини, същият се 

сключва за обезпечаване изпълнението на задълженията на „ТЕЦ – Бобов дол“ ЕАД към банката, 

в т.ч. за главница, лихви, такси, комисиони, неустойки и разноски, произтичащи от предоставен 

на дружеството банков кредит в размер на 2 000 000 лв. Предмет на договора е учредяване на 

особен залог в полза на банката върху собствените на залогодателя машини, както следва: 

булдозер, марка DRESSTA, модел ТD20 R, сериен № 79100011Р054004 и багер, модел 

KOMATSU, модел PC360NLC-10, сериен № КМТРС242НFКК60416. В случай, че 

кредитополучателят изпадне в неизпълнение по договора за банков кредит, банката има 

право без съдебна намеса да продаде заложените машини, при условия, изрично посочени 

в проекта на договор за залог върху машини. 

Проект на договор за финансово обезпечаване  с предоставяне на залог между 

„Първа инвестиционна банка“ АД (Банката/Обезпечено лице) и „ТЕЦ – Бобов дол“ 

ЕАД (залогодател/обезпечител) 

Съгласно проекта на договор за финансово обезпечение, същият се сключва за 

обезпечаване изпълнението на финансовите задължения на длъжника по договора за 

банков кредит в размер на 2 000 000 лв. При условията на ЗДФО залогодателят предоставя 

в полза на банката финансово обезпечение, като учредява залог в полза на банката върху 

вземанията си по разплащателни сметки в лева и в евро,, водени от банката на името на 

залогодателя, в размера на финансовите задължения. В обхвата на финансовото 

обезпечение се включва както вземането за сумата, налична по сметките към датата на 

сключване на договора, така и за постъпващи впоследствие суми, и вземания за начислена 

лихва върху сумата по сметките. Финансовото обезпечение се счита за предоставено от 

момента на заверяването на всяка от сметките със сума в размер на 50 евро/лева. В случай 

на неизпълнение по договора за кредит или по договора за финансово обезпечение, влиза 

в сила клаузата за нетиране, съгласно която финансовите задължения и задълженията на 

банката към залогодателя за изплащане на наличната сума по сметките, стават незабавно 

изискуеми и се погасяват автоматично до размера на по-малкото от тях, като страната, 

дължаща по-голямата сума, остава да дължи на другата страна сума, равна на 

превишението. Залогодателят остава задължен по договора и финансовото обезпечение 

(вземанията по сметките, заложени в полза на банката) продължава да съществува до 

окончателното и пълно погасяване на всички финансови задължения по него, независимо 

от извършено пълно или частично погасяване на конкретно финансово задължение. 

Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗЕ КЕВР разрешава извършването на разпореждане с 

имущество, с което се упражнява лицензионна дейност в случаите, предвидени в този 

закон, както и на други сделки, които водят или могат да доведат до нарушаване 

сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятие. 

Според чл. 92, ал. 1, т. 1 и т. 2 от НЛДЕ Комисията дава разрешение за извършване на 

сделки, между които особен залог и заеми със срок на погасяване, по-дълъг от една 

година. Договорът за банков кредит с „Първа инвестиционна банка“ АД попада в 

приложното поле на чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗЕ и чл. 92, ал. 1, т. 2 от НЛДЕ, тъй като е със 

срок на погасяване до 09.04.2027 г., т.е. срокът е по-дълъг от една година. Описаните в 

проекта на договор за залог машини, не представляват имущество, с което се осъществява 

лицензионна дейност, видно от приложение № 1 „Описание на обекта с неговите 

технически и технологични характеристики“ към лицензия № Л – 094 – 01 от 21.02.2001 г. 

за извършване на дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“. 

Следователно разглежданата сделка не попада в приложното поле на чл. 53, ал. 5 от ЗЕ и 

чл. 92, ал. 1, т. 1 от НЛДЕ, поради което КЕВР не следва да се произнася по искането за 

нейното сключване. Договорът за учредяване на финансово обезпечаване с предоставяне 

на залог, представлява сделкa, попадаща в обхвата на чл. 21, ал. 1, т. 23, пр. 2 от ЗЕ. 

Преценката на тези сделки с оглед тяхното разрешаване или не, е обвързана с финансово-
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икономически анализ на съвкупното влияние на всички произтичащи от тези сделки 

задължения върху финансово състояние на лицензианта. В тази връзка е извършен анализ на 

прогнозните парични потоци за периода на обслужване на кредита на „ТЕЦ – Бобов дол“ ЕАД, 

при който се установи следното:   

Прогнозен паричен поток за периода на обслужване на кредита 2021 г. – 2027 г. 

Извършен е анализ на база представения от „ТЕЦ – Бобов дол“ ЕАД прогнозен 

отчет на паричните потоци за периода на обслужване на кредита 2021 г. - 2027 г. с оглед 

установяване на влиянието на горните сделки върху сигурността на снабдяването 

вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятие. Паричните потоци са 

представени в следната таблица: 

(хил. лв.) 

Период  

Нетен 

паричен 

поток от 

оперативна 

дейност 

Нетен паричен 

поток от 

инвестиционна 

дейност 

Нетен 

паричен 

поток от 

финансова  

дейност 

Наличност 

на 

парични 

средства 

към 1 

януари  

Изменение 

на 

паричната 

наличност 

през 

годината 

Наличност 

на 

парични 

средства 

към 31 

декември 

Отчетен период 

2019 г. 16 449 -15 780 -694 48 -25 23 

2020 г. 31 174 -4 349 -26 844 23 -19 4 

 

2021 г. 4 600 -1 500 1 378 4 4 478 4 482 

2022 г. 3 890 -3 000 -714 4 482 176 4 658 

2023 г. 3 780 -3 000 -697 4 658 83 4 741 

2024 г. 3 580 -3 000 -680 4 741 -100 4 641 

2025 г. 3 080 -3 000 -663 4 641 -583 4 058 

2026 г. 3 000 -3 000 -647 4 058 -647 3 411 

2027 г. 2 500 -3 000 -385 3 411 -885 2 526 

Паричните потоци от основна дейност са прогнозирани при парични постъпления 

от продадена електрическа енергия и разполагаемост, които в разглеждания период са без 

съществени изменения. В периода 2021 г. - 2027 г. дружеството не прогнозира други 

постъпления от други приходи, които в 2020 г. са в размер на 57 856 хил. лв. от тях 42 390 

хил. лв. са приходи от спечелени съдебни дела и неустойки и 12 420 хил. лв. приходи от 

финансови сделки с фючърси. От прогнозираните парични плащания с най голям 

относителен дял са към доставчици на гориво, за закупуване на квоти за емисии на 

парникови газове СО2 и възнаграждения на персонала.  

В разглеждания период дружеството прогнозира да обезпечи финансирането на 

инвестиционната програма, която е насочена основно към изпълнение на екологични 

мероприятия. Във финансовите парични потоци дружеството е заложило постъпления от 

получени кредити и плащания на главница, лихви и комисиони по кредита. 

Предвид изложеното Комисията счита, че при така заложените параметри и 

допускания прогнозният паричен поток за периода 2021 г. - 2027 г. е положителен и 

показва, че „ТЕЦ – Бобов дол“ ЕАД ще разполага с необходимия паричен ресурс за 

обслужване на задълженията по кредита. Следователно, КЕВР счита, че издаването на 

разрешение за сключване на договор за банков кредит и за учредяване на залог върху 

вземания по банкови сметки с цел обезпечаване цялостното изплащане на задължението 

по кредита, няма да наруши условията за осъществяване на лицензионната дейност.  

 

Изказвания по т.4.:  

Р. Осман влезе в зала 4.  

Докладва Ц. Камбурова. В Комисията е постъпило заявление от „ТЕЦ-Бобов дол“ 

ЕАД  за издаване на разрешение за сключване на договор за банков кредит със срок за 
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погасяване по-дълъг от една година и разрешение за сключване на свързаните с този 

договор обезпечителни сделки, а именно за учредяване на залог върху машини и залог по 

реда на Закона за договорите за финансово обезпечение. Представени са проекти на 

съответните договори и проект на договор за банков кредит между „Първа инвестиционна 

банка“ АД и „ТЕЦ – Бобов дол“ ЕАД. Размерът не кредита е 2 000 000 лв. за оборотни 

средства за покриване на текущи нужди. Срокът на погасяване е 09.04.2027 г. Описаните в 

проекта на договор за залог машини, не представляват имущество, с което се осъществява 

лицензионна дейност, предвид на което тази сделка не попада в приложното поле на чл. 53, 

ал. 5 от ЗЕ и чл. 92, ал. 1, т. 1 от НЛДЕ, поради което КЕВР не следва да се произнася по 

искането за нейното сключване. Договорът за учредяване на финансово обезпечаване с 

предоставяне на залог попада в обхвата на чл. 21 от ЗЕ и подлежи на произнасяне и 

разрешение за нейното сключване. Преценката на тези сделки с оглед тяхното разрешаване, 

е обвързана с финансово-икономически анализ на съвкупното влияние на всички 

произтичащи от тези сделки задължения върху финансово състояние на лицензианта. В тази 

връзка дружеството е представило прогнозен паричен поток за периода 2021 г. – 2027 г. При 

така заложените параметри и допускания прогнозният паричен поток за периода 2021 г. - 

2027 г. е положителен и показва, че „ТЕЦ – Бобов дол“ ЕАД ще разполага с необходимия 

паричен ресурс за обслужване на задълженията по кредита. В тази връзка, издаването на 

разрешение за сключване на договор за банков кредит и за учредяване на залог върху 

вземания по банкови сметки с цел обезпечаване цялостното изплащане на задължението по 

кредита, няма да наруши условията за осъществяване на лицензионната дейност.  

Във връзка с гореизложеното, работната група предлага на КЕВР да обсъди 

следните решения: 

1. На основание чл. 43, ал. 1 от Правилника за дейността на Комисията за 

енергийно и водно регулиране и на нейната администрация да приеме настоящия доклад; 

2. На основание чл. 27, ал. 2, т. 6 от Административнопроцесуалния кодекс във 

връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 53, ал. 5 от Закона за енергетиката и чл. 92, ал. 1, т. 1 от 

Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката да прекрати 

административното производство по заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-28 от 19.04.2021 г. по 

отношение на искането на „ТЕЦ – Бобов дол“ ЕАД за издаване на разрешение за 

сключване на договор за залог върху машини; 

3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, предл. 2 от Закона за енергетиката и чл. 92 

ал. 1 и ал. 4 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в 

енергетиката да даде разрешение на „ТЕЦ – Бобов дол“ ЕАД по заявление с вх. № Е-ЗЛР-

Р-28 от 19.04.2021 г. да сключи с „Първа инвестиционна банка“ АД договор за банков 

кредит и договор за финансово обезпечение с предоставяне на залог. 

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.  

С оглед гореизложеното, Комисията 

 

РЕШИ: 

 

1. 1. На основание чл. 43, ал. 1 от Правилника за дейността на Комисията за 

енергийно и водно регулиране и на нейната администрация да приема доклада; 

2.На основание чл. 27, ал. 2, т. 6 от Административнопроцесуалния кодекс във 

връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 53, ал. 5 от Закона за енергетиката и чл. 92, ал. 1, т. 1 от 

Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката прекратява 

административното производство по заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-28 от 19.04.2021 г. по 

отношение на искането на „ТЕЦ – Бобов дол“ ЕАД за издаване на разрешение за 

сключване на договор за залог върху машини; 

3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, предл. 2 от Закона за енергетиката и чл. 92, ал. 1 

и ал. 4 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката 

разрешава на „ТЕЦ – Бобов дол“ ЕАД да сключи с „Първа инвестиционна банка“ АД 

договор за банков кредит съгласно представения проект към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-28 
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от 19.04.2021 г.; 

4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, предл. 2 от Закона за енергетиката и чл. 92, ал. 1 

и ал. 4 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката 

разрешава на „ТЕЦ – Бобов дол“ ЕАД да сключи с „Първа инвестиционна банка“ АД 

договор за финансово обезпечение с предоставяне на залог съгласно представения проект 

към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-28 от 19.04.2021 г. 

 

В заседанието по точка четвърта участват председателят Иван Н. Иванов и 

членовете на Комисията Георги Добрев, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко 

Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова, Пенка Трендафилова. 

Решението е взето с осем гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Георги Добрев - за, 

Ремзи Осман – за, Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за, 

Евгения Харитонова – за и Пенка Трендафилова – за), от които четири гласа (Александър 

Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова) на членовете на 

Комисията със стаж в енергетиката. 

 

По т.5. Комисията, след като разгледа административната преписка, образувана 

по подадено от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД заявление с вх. № Е-13-62-73 от 

04.08.2017 г. за одобряване на „Общи условия на договорите за използване на 

електроразпределителната мрежа на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД“, установи 

следното: 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 4 и т. 5, чл. 38в, чл. 38д, чл. 104а от Закона за 

енергетиката (ЗЕ) и чл. 126, ал. 1 и ал. 2, т. 4 и чл. 129, ал. 1 от Наредба № 3 от 21.03.2013 

г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (Наредба № 3) със заявление с вх. № Е-13-

62-73 от 04.08.2017 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е представило за одобряване в 

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) проект на „Общи условия 

на договорите за използване на електроразпределителната мрежа на „ЧЕЗ Разпределение 

България“ АД“ (проект на Общи условия, проект на ОУ) и проект на „Правила за работа с 

потребители на енергийни услуги на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД“ (проект на 

Правила). Със Заповед № З-Е-199 от 12.12.2017 г. на председателя на КЕВР е сформирана 

работна група за разглеждане на посочените проекти. В чл. 21, ал. 1, т. 4 от ЗЕ е 

регламентирано правомощието на КЕВР да одобрява общите условия на договорите, 

включително общите условия при които крайните клиенти използват съответната 

електроразпределителна мрежа, към която са присъединени.  

Съгласно на чл. 126, ал. 2, т. 4 от Наредба № 3 публично известните ОУ се изготвят 

и прилагат от оператора на електроразпределителната мрежа. Според разпоредбите на чл. 

123, ал. 2 и чл. 127, ал. 1 от Наредба № 3 общите условия за ползване на 

електроразпределителната мрежа от крайни клиенти следва задължителното да включват: 

данни за енергийното предприятие, включително адрес; предлаганите услуги и условията 

и реда за тяхното предоставяне; средствата, чрез които може да се получи актуална 

информация за всички приложими цени на предлаганите услуги; срок на договора, 

условията за временно преустановяване, прекратяване на тяхното предоставяне и на 

договора; условията за едностранно прекратяване на договора от ползвателя на енергийни 

услуги и възможността за такова прекратяване без допълнително плащане; условията и 

реда за прихващане и възстановяване на суми при неспазване на изискванията за качество 

на договорените услуги, включително неточно или забавено фактуриране; правата на 

потребители на енергийни услуги, включително информация относно процедурата по 

разглеждането и произнасянето по жалби; други условия съгласно предвиденото в ЗЕ; 

правата и задълженията на енергийното предприятие и на потребителите на енергийни 

услуги; условия за качеството на снабдяването; информацията, която се предоставя от 

енергийното предприятие съгласно чл. 123, ал. 3 от Наредба № 3; условията за 

прекратяване или прекъсване на снабдяването с електрическа енергия; реда за измерване, 
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отчитане, разпределение и заплащане на електрическа енергия; реда за осигуряване на 

достъп до средствата за търговското измерване или други контролни приспособления; 

отговорността на енергийното предприятие при нерегламентирано прекъсване и 

некачествено снабдяване с електрическа енергия; прозрачни и достъпни процедури за 

разглеждане на претенции на клиенти, както и процедури за връщане на недължимо 

платена сума и за обезщетяване за претърпени вреди; съдържанието на издаваните от 

енергийните предприятия фактури или сметки, които отразяват действителната 

консумация и съдържат конкретни данни за номера на измервателния уред, консумацията 

на електрическа енергия, топлинна енергия или природен газ за отчетния период, 

дължимия данък върху добавената стойност (ДДС) и разбивка на цената по компоненти, 

ако такива са утвърдени; предварително уведомяване за прекъсване, ограничаване или 

влошено качество на услугите при извършване на ремонтни работи, оперативни 

превключвания, въвеждане в експлоатация на нови съоръжения и други подобни 

действия, които подлежат на планиране, както и за сроковете на прекъсването, 

ограничаването или влошаването на качеството на услугата; уведомяване на крайните 

клиенти за изменения на общите условия в срок не по-кратък от един месец преди 

внасянето им за одобряване в комисията; предварително уведомяване на крайния клиент 

при искане за достъп до негови помещения; публично оповестяване на адрес и/или 

телефон за контакт при повреди и за предоставяне на информация; предоставяне на 

информация; съхраняване за определен срок на данните, необходими за разплащанията; 

ред за уведомяване на клиента при извършване на корекция на сметка, съгласно правилата 

по чл. 83, ал. 1, т. 6 ЗЕ. Общите условия следва да съдържат и видовете лични данни, 

които задължително се обработват от оператора на електропреносната или на съответната 

електроразпределителна мрежа, включително, но не само: имена; единен граждански 

номер; адрес (по аргумент от чл. 104а, ал. 2, т. 6 от ЗЕ). 

Съгласно чл. 128, ал. 1 от Наредба № 3 проекта на ОУ се оповестява от 

енергийното предприятие на крайните клиенти по подходящ начин и се обявява в 

центровете за работа с крайните клиенти най-малко 30 дни преди представянето им за 

одобряването от КЕВР, като за публичното обсъждане се води писмен протокол (чл. 128, 

ал. 2 от Наредба № 3). Според чл. 129, ал. 1 от Наредба № 3 към заявлението за 

одобряване на ОУ се прилагат: становищата и бележките по проекта, получени в хода на 

публичното обсъждане на ОУ, както и протоколът от публичното обсъждане; становище 

на енергийното предприятие по получените коментари и бележки в хода на публичното 

обсъждане на проекта на ОУ; решение на управителните органи на енергийното 

предприятие за приемане на ОУ. 

Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗЕ КЕВР одобрява и правила за работа с 

потребителите на енергийни услуги, които по аргумент от чл. 38в, ал. 3 от ЗЕ са част от 

ОУ. По силата на чл. 38в, ал. 1 от ЗЕ енергийните предприятия, страни по договорите с 

потребители на енергийни услуги, представят за одобрение от Комисията правила за 

работа с техните потребители на енергийни услуги. Според чл. 38в, ал. 2 от ЗЕ правилата 

за работа с потребители уреждат реда и сроковете за получаване, разглеждане, проверка и 

отговор на подадените жалби, сигнали и предложения, формата на данните за 

потреблението и процедурата, по която доставчиците и потребителите на енергийни 

услуги получават достъп до тях. По силата на чл. 129, ал. 2 от Наредба № 3 при 

разглеждане на проектите на ОУ и на Правила КЕВР може да дава задължителни указания 

и срок за изменение и допълнение на проектите, с оглед привеждането им в съответствие с 

изискванията на закона и за осигуряване на равнопоставеност. Според чл. 130, ал. 1 и ал. 

2, т. 1 от Наредба № 3 Комисията се произнася с решение по искането за одобряване на 

общите условия, с което одобрява общите условия. В случаите, когато дружеството не е 

изпълнило задължителните указания в определения срок и общите условия не осигуряват 

равнопоставеност между страните по договора, Комисията одобрява общите условия 

съобразно дадените указания или отказва да одобри общите условия (чл. 130, ал. 2, т. 2 от 

Наредба № 3). 
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В процедурата по одобряване на ОУ и на проект на Правила следва да се вземе 

предвид и чл. 148, ал. 2 от Закона за защита на потребителите. Според посочената 

разпоредба когато в нормативен акт е предвидено държавен орган да одобрява общите 

условия на договорите с потребители, те се изпращат на Комисията за защита на 

потребителите (КЗП) за становище за наличието на неравноправни клаузи и държавният 

орган одобрява общите условия на договорите с потребители само ако КЗП одобри, 

предоставените й общи условия и след като прецени, че те не съдържат неравноправни 

клаузи. В изпълнение разпоредбите на чл. 128 и чл. 129 от Наредба № 3 към подаденото 

заявление за одобряване на ОУ са приложени изискуемите документи съгласно 

действащата нормативна уредба, а именно: писмени доказателства за начина на 

оповестяване от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД на проекта на ОУ, от които е видно, че 

дружеството е оповестило на потребителите в срок и по подходящ начин проекта на ОУ: 

- копие от публикация на проекта на ОУ във вестник „24 часа“, бр. 125 от 

12.05.2017 г. и публикувана информация относно: телефон, адрес и електронна поща, на 

които ще се приемат предложения за изменение на проекта, срок за предоставяне на 

предложенията, както и дата, час и място за провеждане на публично обсъждане на 

проекта на ОУ; 

- копия от покани за участие в насроченото на 16.06.2017 г. от 13:00 ч. публично 

обсъждане на проекта на ОУ, изпратени до: Комисията за защита на потребителите, 

Сдружение Граждански контрол – Югозападна България, Българска национална 

асоциация „Активни потребители“, Федерацията на потребителите в България, 

Европейски потребителски център, Омбудсмана на Република България, Независим съюз 

на Потребителите в България.; 

- копия от снимки от центрове за обслужване на клиенти, от които е видно 

обявяването на проекта на Общи условия; 

- копие от Протокол от 16.06.2017 г. от среща-публично обсъждане на проекта на 

ОУ; 

- копие от становище с вх. № CD-DOC-7505 от 11.07.2017 г. от омбудсмана на 

Република България; 

- копие от становище с вх. № CD-DOC-7481 от 10.07.2017 г. от Федерацията на 

потребителите в България; 

- копие от становище с вх. № CD-DOC-7480 от 10.07.2017 г. от Сдружение 

„Български потребителски център“; 

- копие от становище на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД по получените 

коментари и бележки в хода на публичното обсъждане на общите условия; 

- заверено копие от решение по Протокол № 394 от 02.08.2017 г. на Управителния 

съвет (УС) на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, с което е приет проекта на ОУ; 

- документ за внесена такса за разглеждане на заявлението за одобряване на ОУ. 

В КЕВР с писмо с вх. № Е-13-62-73 от 04.10.2017 г. е постъпило и подадено на 

26.09.2017 г. от Димитър Димитров по електронната поща на „ЧЕЗ Разпределение 

България“ АД становище по проекта на ОУ. Във връзка с влизане в сила на Правилата за 

измерване на количествата електрическа енергия (ПИКЕЕ, обн. ДВ, бр. 35 от 2019 г.) с 

писмо с вх. № Е-13-62-73 от 05.07.2019 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е 

представило в КЕВР, одобрен от УС на дружеството, проект за изменение и допълнение 

на проекта на ОУ, представен за одобрение със заявление с вх. № Е-13-62-73 от 04.08.2017 

г. В писмото се съдържа искане за приобщаване на проекта за изменение и допълнение на 

проекта на ОУ към административната преписка, образувана по заявление с вх. № Е-13-

62-73 от 04.08.2017 г. В тази връзка дружеството прилага препис извлечение от решение 

по Протокол № 477 от 18.06.2019 г. на УС на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, с което е 

приет проекта за изменение и допълнение на проекта на ОУ. Към горепосоченото писмо с 

вх. № Е-13-62-73 от 05.07.2019 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е приложило 

единствено доказателства по чл. 129, ал. 1, т. 3 от Наредба № 3 – решение на 

управителните органи на дружеството, но не и доказателства, от които да бъде установено 
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изпълнение на изискванията на чл. 128 и чл. 129, ал.1, т. 1 и т. 2 от Наредба № 3 – 

оповестяване и обявяване на проекта за изменение и допълнение на проекта на ОУ и 

провеждане на публично обсъждане на този проект. В тази връзка приложения към писмо 

с вх. № Е-13-62-73 от 05.07.2019 г. проект за изменение и допълнение на проекта на ОУ не 

следва да бъде разгледан в административното производство по одобряване на ОУ, 

представени в КЕВР със заявление с вх. № Е-13-62-73 от 04.08.2017 г. 

В резултат от извършения преглед на представените от „ЧЕЗ Разпределение 

България“ АД със заявление с вх. № Е-13-62-73 от 04.08.2017 г. проекти на ОУ и на 

Правила е изготвен доклад с вх. № Е-Дк-681 от 31.07.2020 г., който е приет от КЕВР с 

решение по т. 2 от Протокол № 179 от 13.08.2020 г. и е публикуван на интернет 

страницата на Комисията. В съответствие с чл. 13, ал. 5 от ЗЕ на 18.08.2020 г. КЕВР е 

провела открито заседание за разглеждане на предоставените от „ЧЕЗ Разпределение 

България“ АД проекти на ОУ и на Правила. На откритото заседание са присъствали 

представители на заявителя, които са изложили устно своите коментари по констатациите 

в доклада. 

След проведеното открито заседание с писмо вх. № Е-13-62-7333 от 01.09.2020 г. 

„ЧЕЗ Разпределение България“ АД е представило становището си, както и проекти на ОУ 

и на Правила, в които са коригирани част от текстовете, предмет на приетия от КЕВР с 

решение по т. 2 от Протокол № 179 от 13.08.2020 г. доклад с вх. № Е-Дк-681 от 31.07.2020 

г. В резултат от извършения преглед и на основание чл. 129, ал. 2 от Наредба № 3, КЕВР е 

постановила Решение № ОУ-3 от 07.10.2020 г., с което е дала задължителни указания на 

„ЧЕЗ Разпределение България“ АД и е определила срок за изпълнението им до 23.10.2020 

г., в който срок „ЧЕЗ Разпределение България“ АД следва да представи в Комисията 

коригирани проекти на ОУ и на Правила с оглед продължаване на административното 

производство по подаденото от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД заявление с вх. № Е-

13-62-73 от 04.08.2017 г. По силата на чл. 13, ал. 9 от ЗЕ Решение № ОУ-3 от 07.10.2020 г. 

на КЕВР подлежи на предварително изпълнение, а искането за спиране изпълнението на 

оспорено по съдебен ред решение е недопустимо, освен по отношение на решения, с които 

се налагат санкции, решения за прекратяване и отнемане на лицензии и решения за 

отнемане на сертификати за независимост на оператори на преносни мрежи. 

С оглед горното „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е обжалвало пред 

Административен съд София-град (АССГ) Решение № ОУ-3 от 07.10.2020 г. на КЕВР, 

както и е поискало спиране на предварителното му изпълнение. В тази връзка АССГ е 

образувал адм. дело № 10739 от 2020 г., съответно адм. дело № 10345 от 2020 г. С влязло в 

сила Определение № 8484 от 13.11.2020 г. по адм. дело № 10739 от 2020 г. АССГ е 

оставил без разглеждане жалбата на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД срещу Решение № 

ОУ-3 от 07.10.2020 г. на КЕВР. С влязло в сила Определение № 8018 от 21.10.2020 г. по 

адм. дело № 10345 от 2020 г. АССГ е оставил без разглеждане и искането на дружеството 

за спиране на предварителното изпълнение на Решение № ОУ-3 от 07.10.2020 г. на КЕВР. 

В изпълнение на Решение № ОУ-3 от 07.10.2020 г. на КЕВР с писмо вх. № Е-13-62-

121 от 23.10.2020 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е представило коригирани проекти 

на ОУ и на Правила, въз основа на които е изготвен доклад с вх. № Е-Дк-932 от 16.11.2020 

г.,  разгледан от КЕВР на закрито заседание, проведено на 19.11.2020 г. Съгласно 

Протокол № 245 от 19.11.2020 г., в частта по т. 2 Комисията е приела доклад с вх. № Е-Дк-

932 от 16.11.2020 г. и е взела решение представените от „ЧЕЗ Разпределение България“ 

АД с писмо вх. № Е-13-62-121 от 23.10.2020 г. проекти на ОУ и на Правила да се изпратят 

в КЗП за становище за наличието на неравноправни клаузи. В изпълнение на това решение 

на КЕВР с писмо с изх. № Е-13-62-73 от 25.11.2020 г. разглежданите проекти са изпратени 

на КЗП. 

С писмо с вх. № Е-13-62-73 от 22.01.2021 г. КЗП е уведомила КЕВР, че при 

извършения анализ за наличие на неравноправни клаузи в проектите на ОУ и на 

Правилата са констатирани неравноправни клаузи в чл. 41, ал. 2, чл. 54, ал. 1 и ал. 2 и в чл. 

55 от проекта на ОУ. С оглед горното с писмо с изх. № Е-13-62-73 от 01.02.2021 г. КЕВР е 
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предоставила на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД становището на КЗП с оглед неговото 

отразяване в проекта на ОУ. В изпълнение на изразеното от КЗП становище с писмо вх. № 

Е-13-62-73 от 01.03.2021 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е представило коригирани 

текстове на разпоредбите, съдържащи неравноправни клаузи, а с писмо с вх. № Е-13-62-73 

от 05.03.2021 г. дружеството е представило и актуализиран проект на ОУ. В тази връзка с 

решение по Протокол № 58 от 19.03.2021 г., в частта по т. 2 Комисията е решила 

представеният от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД с писмо с вх. № Е-13-62-73 от 

05.03.2021 г. проект на ОУ да се изпрати в КЗП за становище. В изпълнение на това 

решение на КЕВР с писмо с изх. № Е-13-62-73 от 24.03.2021 г. разглежданият проект е 

изпратен на КЗП. С писмо с вх. № Е-13-62-73 от 19.04.2021 г. КЗП е уведомила КЕВР, че в 

резултат на извършен повторен анализ за наличие на неравноправни клаузи в 

предоставения коригиран проект на ОУ, КЗП с решение по Протокол № 8 от 09.04.2021 г., 

в частта по т. 16 е приела, че в съдържанието на проекта на ОУ не се съдържат 

неравноправни клаузи по смисъла на чл.143, ал. 1 от ЗЗП. 

Предвид факта, че „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е съобразило проектите на 

ОУ и на Правилата с приетия от КЕВР с решение по т. 2 от Протокол № 179 от 13.08.2020 

г. доклад с вх. № Е-Дк-681 от 31.07.2020 г., както и с Решение № ОУ-3 от 07.10.2020 г. на 

КЕВР и с оглед изразеното становище от КЗП в настоящото административно 

производство следва да се вземе предвид разпоредбата на чл. 130, ал. 1, във връзка с ал. 2, 

т. 1 от Наредба № 3, съгласно която при изпълнение на задължителните указания от 

страна на енергийното предприятие, КЕВР се произнася по искането за одобряване на 

общите условия с решение, с което одобрява общите условия. 

 

Изказвания по т.5.:  

Докладва Б. Балабанов. Със заявление от 04.08.2017 г. „ЧЕЗ Разпределение 

България“ АД е представило за одобряване в Комисията за енергийно и водно регулиране 

проект на „Общи условия на договорите за използване на електроразпределителната мрежа 

на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД“ и проект на „Правила за работа с потребители на 

енергийни услуги на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД“. В доклада подробно са разписани 

всички стъпки, изпълнени по процедурата. С писмо от 19.04.2021 г. КЗП е уведомила КЕВР, 

че в резултат на извършен повторен анализ за наличие на неравноправни клаузи, КЗП е 

приела, че в съдържанието на проекта на ОУ не се съдържат такива по смисъла на чл.143, 

ал. 1 от ЗЗП. Предвид факта, че дружеството е съобразило проектите на ОУ и на Правилата 

с приетия от КЕВР с решение по т. 2 от Протокол № 179 от 13.08.2020 г. доклад с вх. № Е-

Дк-681 от 31.07.2020 г. и с оглед изразеното становище от КЗП в настоящото 

административно производство следва да се вземе предвид разпоредбата на чл. 130, ал. 1, 

във връзка с ал. 2, т. 1 от Наредба № 3, съгласно която при изпълнение на задължителните 

указания от страна на енергийното предприятие, КЕВР се произнася по искането за 

одобряване на общите условия с решение, с което одобрява общите условия. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 4 и т. 5, чл. 38в, 38д, чл. 

104а, ал. 1 от Закона за енергетиката, чл. 148, ал. 2 от Закона за защита на потребителите и 

чл. 130, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в 

енергетиката, работната група предлага на Комисията да обсъди следните решения: 

1. Да приеме настоящия доклад; 

2. Да одобри представеният с писмо с вх. № Е-13-62-73 от 05.03.2021 г. коригиран 

проект на „Общи условия на договорите за използване на електроразпределителната 

мрежа на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД“. 

3. Да одобри представеният с писмо с вх. № Е-13-62-121 от 23.10.2020 г. 

коригиран проект на „Правила за работа с потребители на енергийни услуги на „ЧЕЗ 

Разпределение България“ АД“. 

И. Иванов каза, че на това заседание най-после ще се гласува окончателният проект 

на Общи условия, след като е бил съгласуван с КЗП, върнат и коригиран. Това е финалното 

решение.  
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Говори Р. Тоткова, без микрофон. 

И. Иванов запита дали е трябвало нещо допълнително да се гласува.  

Р. Осман каза, че докладът е приет така, както е написан.  

Говори Р. Тоткова, без микрофон. 

Р. Осман каза, че проектът на решение е част от доклада.  

Говори Р. Тоткова, без микрофон. 

Р. Осман отговори, че това е официален документ. Може да се прочете, но може да 

се каже, че се гласува доклад и проект на решение. Няма проблем. Няма драма, защото се 

гласува доклад и проект на решение. Няма предложения за изменения. Гласуван е проект 

за решение така, както е предложен, без изменение. Иначе може да се чете, но може и да 

не се чете.  

И. Иванов каза, че Общите условия са важен документ и за всеки случай ще си 

позволи преди да се премине към следващата точка от дневния ред да прочете 

диспозитива на решението, който също ще се подложи на гласуване.  

Р. Осман запита дали ще се прегласува, за да няма грешки.  

И. Иванов отговори положително. Това, което се е гласувало е решението, което е 

предложено в доклада. И. Иванов прочете диспозитива на проекта на решение: 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 4 и т. 5, чл. 38в, 38д, чл. 

104а, ал. 1 от Закона за енергетиката, чл. 148, ал. 2 от Закона за защита на 

потребителите и чл. 130, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за 

лицензиране на дейностите в енергетиката,КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО 

РЕГУЛИРАНЕ 

РЕШИ: 

1. Одобрява представеният с писмо с вх. № Е-13-62-73 от 05.03.2021 г. коригиран 

проект на „Общи условия на договорите за използване на електроразпределителната 

мрежа на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД“; 

2. Одобрява представеният с писмо с вх. № Е-13-62-121 от 23.10.2020 г. коригиран 

проект на „Правила за работа с потребители на енергийни услуги на „ЧЕЗ 

Разпределение България“ АД“; 

3. Одобрените „Общи условия на договорите за използване на 

електроразпределителната мрежа на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД“  и „Правила за 

работа с потребители на енергийни услуги на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД“ 

представляват приложение към това решение и на основание чл. 49, ал. 2, т. 4 и т. 7 от 

Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката стават 

приложение № 4 от издадената на дружеството лицензия № Л-135-07 от 13.08.2004 г. 

за дейността „разпределение с електрическа енергия“. 

И. Иванов каза, че подлага на гласуване проекта на решение. 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 4 и т. 5, чл. 38в, 38д, чл. 

104а, ал. 1 от Закона за енергетиката, чл. 148, ал. 2 от Закона за защита на потребителите и 

чл. 130, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в 

енергетиката, Комисията 

РЕШИ: 

 

1. Приема доклад с вх. № Е-Дк-508 от 28.05.2021 г. относно заявление за 

одобряване на „Общи условия на договорите за използване на електроразпределителната 

мрежа на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД“, подадено от „ЧЕЗ Разпределение 

България“ АД. 

2. Одобрява представения с писмо с вх. № Е-13-62-73 от 05.03.2021 г. коригиран 

проект на „Общи условия на договорите за използване на електроразпределителната 

мрежа на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД“; 

3. Одобрява представения с писмо с вх. № Е-13-62-121 от 23.10.2020 г. коригиран 

проект на „Правила за работа с потребители на енергийни услуги на „ЧЕЗ Разпределение 



 39 

България“ АД“; 

4. Одобрените „Общи условия на договорите за използване на 

електроразпределителната мрежа на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД“ и „Правила за 

работа с потребители на енергийни услуги на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД“ 

представляват приложение към това решение и на основание чл. 49, ал. 2, т. 4 и т. 7 от 

Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката стават 

приложение № 4 от издадената на дружеството лицензия № Л-135-07 от 13.08.2004 г. за 

дейността „разпределение с електрическа енергия“. 

 

В заседанието по точка пета участват председателят Иван Н. Иванов и членовете 

на Комисията Георги Добрев, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров, 

Георги Златев, Евгения Харитонова, Пенка Трендафилова. 

Решението е взето с осем гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Георги Добрев - за, 

Ремзи Осман – за, Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за, 

Евгения Харитонова – за и Пенка Трендафилова – за), от които четири гласа (Александър 

Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова) на членовете на 

Комисията със стаж в енергетиката. 

 

По т.6. Комисията, след като разгледа доклад с вх. № Е-Дк-489 от 14.05.2021 г. 

относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-2 от 26.01.2021 г. на „ДАК Енерджи“ ООД за 

издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени 

права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“, както и 

събраните данни от проведеното на 28.05.2021 г. открито заседание по преписката, 

установи следното: 

 

Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-2 от 

26.01.2021 г. на „ДАК Енерджи“ ООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с 

електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна 

балансираща група“, на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 5 и ал. 5 от 

Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 9, ал. 1, т. 10, ал. 2 и ал. 5 от Наредба № 3 от 21.03.2013 

г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ). За проучване на обстоятелствата 

в заявлението и приложенията към него е сформирана работна група със заповед № З-Е-27 

от 12.02.2021 г. на председателя на КЕВР. 

Резултатите от извършения анализ на заявлението и приложенията към него са 

отразени в доклад с вх. № Е-Дк-489 от 14.05.2021 г., който е приет с решение на КЕВР по 

Протокол № 93 от 20.05.2021 г., т. 2. В изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 1 от 

ЗЕ, на 28.05.2021 г. е проведено открито заседание с дистанционно участие, на което е 

взел участие представител на заявителя. Същият е посочил, че няма коментари и 

възражения по приетия доклад. 

Въз основа на анализ на фактите и обстоятелствата, съдържащи се в документите 

по административната преписка, се установи следното: 

Видно от данните, вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, 

правно-организационната форма на „ДАК Енерджи“ ООД е дружество с ограничена 

отговорност, с ЕИК 206302935, със седалище и адрес на управление: гр. София 1784, бул. 

„Йерусалим“, бл. 54Б, ателие 15. 

„ДАК Енерджи“ ООД се управлява и представлява заедно и поотделно от 

управителите Джелал Ариф Козумали и Ариф Джелал Козумали. 

„ДАК Енерджи“ ООД има следния предмет на дейност: търговия с електрическа 

енергия и всякакъв вид други енергоносители, финансиране, инвестиционно проектиране, 

изпълнение, управление и експлоатация на енергийни и транспортни обекти, покупко-

продажба на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или 

обработен вид, търговско представителство и посредничество, както и всяка друга 
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дейност, която не е забранена от закона 

Размерът на капитала на дружеството е 50 000 (петдесет хиляди) лева и е изцяло 

внесен. Съдружници в „ДАК Енерджи“ ООД са Джелал Ариф Козумали, притежаващ дял 

от капитала в размер на 37 500 лв., и Ариф Джелал Козумали, притежаващ дял от капитала 

в размер на 12 500 лв. 

Предвид горното, „ДАК Енерджи“ ООД е лице, регистрирано по Търговския закон, 

следователно отговаря на условията на чл. 40, ал. 1 от ЗЕ и чл. 10, ал. 1 от НЛДЕ. 

Въз основа на представените от управителите на дружеството декларации по чл. 11, 

ал. 2, т. 2, б. „а“ и б. „б“ от НЛДЕ се установява, че същите не са лишени от правото да 

упражняват търговска дейност и не са осъждани с влязла в сила присъда за престъпление 

против собствеността или против стопанството. След служебно извършена справка се 

установява също, че заявителят не е в производство по несъстоятелност, не е обявен в 

несъстоятелност, не е в ликвидация, не му е отнемана лицензия за дейността „търговия с 

електрическа енергия“ и не му е отказвано издаването на лицензия за същата дейност. 

Следователно не е налице противоречие с разпоредбите на чл. 40, ал. 4, т. 1, 2 и 3 от ЗЕ. 

Вещни права 

Изискванията на чл. 40, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗЕ за наличие на вещни права на 

заявителя върху енергийния обект, както и доказателства, че същият отговаря на 

нормативните изисквания за безопасна експлоатация и за опазване на околната среда, са 

неприложими в настоящата хипотеза, тъй като при осъществяването на дейността 

„търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на 

стандартна балансираща група“, липсва енергиен обект. 

Срок на исканата лицензия    

Срокът на лицензията, за която кандидатства заявителят, е 10 (десет) години. 

Исканият срок е обоснован с оглед икономическите и финансови параметри на дейността 

на дружеството, както и на възможностите за прогнозиране на икономическите тенденции 

на пазарите, на които оперират „ДАК Енерджи“ ООД и групата, от която то е  част. 

Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване на 

дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на 

„координатор на стандартна балансираща група“: 

За осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“, „ДАК 

Енерджи“ ООД ще използва офис, находящ се в гр. София, ж.к. „Младост 1“, бл. 54Б, вх. 

1, ет. 14, ат. 15, съгласно представен договор за наем. Заявителят декларира, че 

помещенията разполагат с офис мебели, оборудване, информационна и 

телекомуникационна мрежа и софтуер, необходими за осъществяване на дейността. 

Съгласно чл. 11, ал. 6, т. 2 от НЛДЕ и Правилата за търговия с електрическа 

енергия (ПТЕЕ), средствата за обмен на информация за целите на работа на пазара, 

осигурявани от търговските участници, се одобряват от независимия преносен оператор 

„Електроенергиен системен оператор“ ЕАД (ЕСО ЕАД). С писмо с изх. № ЦУ-ЕСО-630≠1 

от 22.01.2021 г. ЕСО ЕАД декларира, че „ДАК Енерджи“ ООД е изпълнило изискванията 

за комуникационно и компютърно оборудване за електронен обмен на данни. 

Декларираните от дружеството технически средства (информационна мрежа, програмно 

осигуряване и комуникационна инфраструктура), необходими за сключване на сделки с 

електрическа енергия по свободно договорени цени (съгласно чл. 100, ал. 1 от ЗЕ), 

отговарят на условията, определени в ПТЕЕ. 

Техническите параметри на използваните от дружеството системи са: 

− персонални компютри HP core I5 6500, 8 GB DDR4, 256 GB SSD - 5 бр. 

− мултифункционално устройство (принтер копир скенер) Xerox 3345 - 1 бр. 

− мрежов сторидж ASUS 2x2TB HDD със софтуер за автоматичен и ръчен архив - 1 бр. 

− монитори 21.5“ FullHD- 5 бр. 

− операционна система Windows 10 pro + MS Oficce 2019. 

Въз основа на гореизложеното и представените доказателства може да се приеме, 

че „ДАК Енерджи“ ООД притежава технически възможности и материални ресурси за 
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осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и 

задължения на „координатор на стандартна балансираща група“. 

Относно наличието на човешки ресурси и опит за осъществяване на дейността 

„търговия с електрическа енергия“, включваща права и задължения на „координатор на 

стандартна балансираща група“: 

Предоставени са данни за управленската и организационна структура на „ДАК 

Енерджи“ ООД. Представена е декларация за назначен персонал и определени  

управители, както и автобиографии и копия от дипломи за завършено образование. 

Съгласно организационната структура на дружеството, наетите лица, ангажирани 

пряко с търговията на електрическа енергия, са четири. „DAK Elektrik Tikaret“ A.S. 

предоставя услуги на „ДАК Енерджи“ ООД за всички необходими съпътстващи дейности, 

включително софтуерно обезпечение, квалифициран персонал и финансови услуги. 

Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството 

доказателства може да се приеме, че „ДАК Енерджи“ ООД разполага с човешки ресурси и 

организационна структура за осъществяване на дейността „търговия с електрическа 

енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща 

група“. 

Относно наличие на финансови възможности на заявителя за осъществяване на 

дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на 

„координатор на стандартна балансираща група“, както и наличие на финансови гаранции 

и обезпечения за сключване на сделки за търговия с електрическа енергия съгласно 

Правилата за условията и реда за предоставяне на достъп до електропреносната и 

електроразпределителните мрежи (Правилата): 

„ДАК Енерджи“ ООД е представило бизнес план за периода 2021 г. – 2025 г. за 

управление и развитие на дейността „търговия с електрическа енергия“, с прогнозни 

годишни финансови отчети съгласно изискванията на чл. 13 от НЛДЕ, който се разглежда 

в отделно административно производство. За целите на настоящото производство, 

представеният бизнес план се разглежда с оглед установяване на финансовите 

възможности на дружеството за изпълнение на лицензионната дейност за посочения срок. 

В бизнес плана са заложени увеличаващи се количества електрическа енергия за 

покупко-продажба, като техните обеми са от 38 000 MWh през 2021 г. до 100 000 MWh 

през 2025 г. Прогнозните цени, по които дружеството ще купува и продава за износ 

електрическа енергия през периода на бизнес плана, са: 

За разглеждания период, дружеството очаква печалба в размер на 120 хил. лева за 

2021 г., която достига до 711 хил. лева през 2025 г. Сравнителна таблица на прогнозните 

приходи и разходи за периода 2021 г. – 2025 г. е представена по-долу: 

Показатели в  хил. лева 
Прогноза 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

Приходи  3 534 8 075 8 820 9 643 10 500 

Разходи 3 413 7 540 8 100 8 892 9 710 

Счетоводна печалба 123 536 720 751 790 

Финансов резултат 120 482 648 675 711 

Към бизнес плана „ДАК Енерджи“ ООД е представило SWOT анализ, в който 

дружеството е посочило своите силни и слаби страни, възможностите за развитие и 

вероятните заплахи за дейността си. 

Показател Мярка 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

Средна покупна цена  лв./MWh 87,5 88,7 90 93,6 97,1 

Средна продажна цена за 

износ  
лв./MWh 93 95 98 101,5 105 

Количество търг. ел. ен. общо MWh 38 000 85 000 90 000 95 000 100 000 
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Дружеството е представило удостоверение от 06.01.2021 г. от „Юробанк България“ 

АД, според което „ДАК Енерджи“ ООД е клиент на банката с открита специална сметка за 

обезпечаване на бъдещи сделки при упражняване на лицензионната дейност „търговия с 

електрическа енергия“, наличността по която към 06.01.2021 г. е 150 000 лв. Сумата по 

специалната сметка е в размер, съответстващ на изискванията на чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от 

Правилата, видно от прогнозната стойност на оборота от търговия с електрическа енергия 

на територията на Република България за първата година от лицензионната дейност 

съгласно представения в Комисията бизнес план. В удостоверението е посочено, че 

банката ще предоставя на КЕВР информация относно оборотите и салдото по специалната 

сметка. 

Предвид гореизложеното може да се направи извод, че ако спази заложените в 

бизнес плана параметри и представените в пазарния анализ данни, „ДАК Енерджи“ ООД 

ще притежава финансови възможности за извършване на дейността „търговия с 

електрическа енергия“, включваща права и задължения на „координатор на стандартна 

балансираща група“.  

Правила за работа с потребители на енергийни услуги  

На основание чл. 38в, ал. 1 от ЗЕ дружеството е представило проект на Правила за 

работа с клиенти. Според изискванията на чл. 38в, ал. 2 от ЗЕ Правилата уреждат реда и 

сроковете за получаване, разглеждане, проверка и отговор на подадените жалби, сигнали и 

предложения, формата на данните за потреблението и процедурата, по която доставчиците 

и потребителите на енергийни услуги получават достъп до тях.   

Договор за участие в стандартна балансираща група 

На основание чл. 12, ал. 1 от НЛДЕ и чл. 19, ал. 1 и ал. 2 във връзка с чл. 11, т. 9 от 

ПТЕЕ, „ДАК Енерджи“ ООД е представило проект на договор за участие в стандартна 

балансираща група, който е със съдържание, предвидено в чл. 12, ал. 2 от НЛДЕ. Към 

проекта на договор са приложени общи принципи за разпределяне на небалансите в 

рамките на балансиращата група, въз основа на които небалансите се разпределят на всеки 

член от групата в съответствие с изискванията на ПТЕЕ. 

 

Изказвания по т.6.:  

Докладва М. Трифонов. Резултатите от извършения анализ на подаденото от „ДАК 

Енерджи“ ООД заявление и приложенията към него са отразени в доклад, който е приет с 

решение на КЕВР по Протокол № 93 от 20.05.2021 г., т. 2. В изпълнение на разпоредбата на 

чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ, на 28.05.2021 г. е проведено открито заседание с дистанционно 

участие, на което е взел участие представител на заявителя. Същият е посочил, че няма 

коментари и възражения по приетия доклад. Предвид гореизложеното, на основание чл. 21, 

ал. 1, т. 1 и т. 5 във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 5 и ал. 5 и чл. 38в, ал. 3 от Закона за 

енергетиката, работната група предлага на Комисията да приеме следното решение: 

1. Издава на „ДАК Енерджи“ ООД, с ЕИК 206302935, със седалище и адрес на 

управление: гр. София 1784, бул. „Йерусалим“, бл. 54Б, ателие 15, лицензия № Л-535-15 от 

04.06.2021 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени 

права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“, за срок от 10 

(десет) години, приложение и неразделна част от това решение; 2. Одобрява на „ДАК 

Енерджи“ ООД правила за работа с потребители на енергийни услуги, приложение към 

това решение и приложение към лицензията по т. 1. 

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и изказвания по проекта на 

решение.  

Предвид гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и т. 5 във връзка с чл. 39, 

ал. 1, т. 5 и ал. 5 и чл. 38в, ал. 3 от Закона за енергетиката, Комисията 
 

РЕШИ: 
 

 1. Издава на „ДАК Енерджи“ ООД, с ЕИК 206302935, със седалище и адрес на 

управление: гр. София 1784, бул. „Йерусалим“, бл. 54Б, ателие 15, лицензия № Л-535-15 



 43 

от 04.06.2021 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с 

включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“, за срок 

от 10 (десет) години, приложение и неразделна част от това решение; 

 2. Одобрява на „ДАК Енерджи“ ООД правила за работа с потребители на 

енергийни услуги, приложение към това решение и приложение към лицензията по т. 1. 

 

В заседанието по точка шеста участват председателят Иван Н. Иванов и членовете 

на Комисията Георги Добрев, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров, 

Георги Златев, Евгения Харитонова, Пенка Трендафилова. 

Решението е взето с осем гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Георги Добрев - за, 

Ремзи Осман – за, Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за, 

Евгения Харитонова – за и Пенка Трендафилова – за), от които четири гласа (Александър 

Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова) на членовете на 

Комисията със стаж в енергетиката. 

 

По т.7. Комисията, като разгледа доклад с вх. № Е-Дк-490 от 14.05.2021 г. относно 

заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-27 от 19.04.2021 г. на „Енергийни иновативни технологии“ 

ЕООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с 

включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и 

„координатор на комбинирана балансираща група“, както и събраните данни от 

проведеното на 28.05.2021 г. открито заседание по преписката, установи следното: 

 

Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-27 от 

19.04.2021 г. на „Енергийни иновативни технологии“ ЕООД за издаване на лицензия за 

дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на 

„координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана 

балансираща група“, на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 5 и ал. 5 от 

Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 9, ал. 1, т. 10, ал. 2 и ал. 5 от Наредба № 3 от 21.03.2013 

г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ). За проучване на обстоятелствата 

в заявлението и приложенията към него е сформирана работна група със заповед № З-Е-94 

от 29.04.2021 г. на председателя на КЕВР. Резултатите от извършения анализ на 

заявлението и приложенията към него са отразени в доклад с вх. № Е-Дк-490 от 14.05.2021 

г., който е приет с решение на КЕВР по Протокол № 93 от 20.05.2021 г., т. 3. В изпълнение 

на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ, на 28.05.2021 г. е проведено открито заседание 

с дистанционно участие, на което е взел участие представител на заявителя. Същият е 

посочил, че няма коментари и възражения по приетия доклад. 

Въз основа на анализ на фактите и обстоятелствата, съдържащи се в 

документите по административната преписка, се установи следното: 

Видно от извършената служебна справка в Търговския регистър към Агенцията по 

вписванията, правно-организационната форма на „Енергийни иновативни технологии“ 

ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, с ЕИК 206356215, със седалище 

и адрес на управление: гр. София 1632, ул. „Галичица“ № 38, ет. 2, ап. 4. „Енергийни 

иновативни технологии“ ЕООД се управлява и представлява от управителя Мирослав 

Нисторов Петров. 

„Енергийни иновативни технологии“ ЕООД има следния предмет на дейност: 

пълен енергиен мениджмънт и инженеринг, консултации, анализ, проектиране, 

разработка, внедряване, поддържане и управление на проекти и решения в сферата на 

електроенергетиката. Инвестиционно проучване, строителство, ремонт, реконструкция, 

придобиване и узаконяване на обекти в сферата на енергетиката. Техническо обслужване 

на решения за автоматизация, автоматизирани технически комплекси в областта на 

енергетиката, доставка, поддръжка и търговия със софтуерни и хардуерни продукти и 

решения, търговия с електроенергия и енергийни продукти и деривати, участие на 
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борсата, производство, пренос и продажба на електрическа енергия след получаване на 

съответен лиценз. Обучения и развитие на човешките ресурси, търговско 

представителство, посредничество и агентство, външно-икономическа дейност и 

реекспорт, маркетинг и реклама, участие в други търговски дружества в страната и 

чужбина, консултантска дейност и комисионна дейност, търговска дейност в страната и 

чужбина, както и всички други дейности, разрешени от закона и съгласно изискванията на 

действащото законодателство. 

Размерът на капитала на дружеството е 1 000 лева и е изцяло внесен. Едноличен 

собственик на капитала е „Лийд Вижън“ ЕООД, ЕИК 205642092. Предвид горното, 

„Енергийни иновативни технологии“ ЕООД е лице, регистрирано по Търговския закон, 

следователно отговаря на условията на чл. 40, ал. 1 от ЗЕ и чл. 10, ал. 1 от НЛДЕ. 

Въз основа на представените от управителя на дружеството декларации по чл. 11, 

ал. 2, т. 2, б. „а“ и б. „б“ от НЛДЕ се установява, че същият не е лишен от правото да 

упражнява търговска дейност и не е осъждан с влязла в сила присъда за престъпление 

против собствеността или против стопанството. След служебно извършена справка се 

установява също, че заявителят не е в производство по несъстоятелност, не е обявен в 

несъстоятелност, не е в ликвидация, не му е отнемана лицензия за дейността „търговия с 

електрическа енергия“ и не му е отказвано издаването на лицензия за същата дейност. 

Следователно не е налице противоречие с разпоредбите на чл. 40, ал. 4, т. 1, 2 и 3 от ЗЕ. 

Вещни права 

Изискванията на чл. 40, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗЕ за наличие на вещни права на 

заявителя върху енергийния обект, както и доказателства, че същият отговаря на 

нормативните изисквания за безопасна експлоатация и за опазване на околната среда, са 

неприложими в настоящата хипотеза, тъй като при осъществяването на дейността 

„търговия с електрическа енергия“ липсва енергиен обект. 

Срок на исканата лицензия    

Срокът на лицензията, за която кандидатства заявителят, е 10 (десет) години. 

Исканият срок е обоснован с оглед заложените в представения бизнес план цели и тяхното 

реализиране във връзка с продължаващия процес по либерализация на пазара на 

електрическа енергия в Република България. Относно наличието на технически и 

материални ресурси за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с 

включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и 

„координатор на комбинирана балансираща група“: 

За осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“, „Енергийни 

иновативни технологии“ ЕООД ще използва офис, находящ се в гр. София, ул. „Червена 

стена“, № 46, съгласно представен договор за наем. Заявителят декларира, че 

помещенията разполагат с офис мебели, оборудване, информационна и 

телекомуникационна мрежа и софтуер, необходими за осъществяване на дейността. 

Съгласно чл. 11, ал. 6, т. 2 от НЛДЕ и Правилата за търговия с електрическа 

енергия (ПТЕЕ), средствата за обмен на информация за целите на работа на пазара, 

осигурявани от търговските участници, се одобряват от независимия преносен оператор 

„Електроенергиен системен оператор“ ЕАД (ЕСО ЕАД). С писмо с изх. № ЦУ-ЕСО-797≠3 

от 24.03.2021 г. ЕСО ЕАД декларира, че „Енергийни иновативни технологии“ ЕООД е 

изпълнило изискванията за комуникационно и компютърно оборудване за електронен 

обмен на данни. Декларираните от дружеството технически средства (информационна 

мрежа, програмно осигуряване и комуникационна инфраструктура), необходими за 

сключване на сделки с електрическа енергия по свободно договорени цени (съгласно чл. 

100, ал. 1 от ЗЕ), отговарят на условията, определени в ПТЕЕ. 

Представени са фактури за закупена компютърна техника, както следва: 

− персонални компютри Lenovo TB 14 Intel Core i5-1035G1 - 2 бр. 

− Lenovo IdeaPad UltraSlim S540 14.0” IPS FullHD - 1 бр. 



 45 

Представена е и декларация за безвъзмездно предоставяне на компютърно и 

софтуерно оборудване от „Лийд Вижън“ ЕООД на дъщерното си дружество „Енергийни 

иновативни технологии“ ЕООД. 

Въз основа на гореизложеното и представените доказателства може да се приеме, 

че „Енергийни иновативни технологии“ ЕООД притежава технически възможности и 

материални ресурси за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с 

включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и 

„координатор на комбинирана балансираща група“. Относно наличието на човешки 

ресурси и опит за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“, 

включваща права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и 

„координатор на комбинирана балансираща група“: Предоставени са данни за 

управленската и организационна структура на „Енергийни иновативни технологии“ 

ЕООД. Представен е договор за възлагане на управлението на дружеството от  управител, 

както и автобиография и копие от дипломи. Съгласно организационната структура на 

дружеството, отделите, подчинени на управителя са: Отдел „Прогнозиране и анализ на 

пазари, борсовата търговия и балансиране“ и Отдел „Продажби, комуникация и 

обслужване на клиенти“. Счетоводно-консултантските и юридически услуги се 

осъществяват като изнесена дейност. Дружеството посочва, че към момента тече 

процедура за наемане на допълнителен персонал. Предвид гореизложеното и въз основа 

на представените от дружеството доказателства може да се приеме, че „Енергийни 

иновативни технологии“ ЕООД разполага с човешки ресурси и организационна структура 

за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и 

задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на 

комбинирана балансираща група“. 

Относно наличие на финансови възможности на заявителя за осъществяване на 

дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на 

„координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана 

балансираща група“, както и наличие на финансови гаранции и обезпечения за сключване 

на сделки за търговия с електрическа енергия съгласно Правилата за условията и реда за 

предоставяне на достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи 

(Правилата): 

„Енергийни иновативни технологии“ ЕООД е представил бизнес план за периода 

2021 г. – 2025 г. за управление и развитие на дейността „търговия с електрическа 

енергия“, с прогнозни годишни финансови отчети съгласно изискванията на чл. 13 от 

НЛДЕ, който се разглежда в отделно административно производство. За целите на 

настоящото производство, представеният бизнес план се разглежда с оглед установяване 

на финансовите възможности на дружеството за изпълнение на лицензионните дейности 

за посочения срок. В бизнес плана са заложени увеличаващи се количествата електрическа 

енергия за покупко-продажба, като техните обеми са от 5 880 MWh през 2021 г. до 11 660 

MWh през 2025 г. Прогнозните цени, по които дружеството ще купува и продава за износ 

електрическа енергия през периода на бизнес плана, са: 

За разглеждания период, дружеството очаква печалба в размер на 96,3 хил. лева за 

2021 г., която да достигне до 193,5 хил. лева през 2025 г. Сравнителна таблица на 

прогнозните приходи и разходи за периода 2021 г. – 2025 г. е представена по-долу: 

Показатели в  хил. лева 
Прогноза 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

Показател Мярка 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

Средна покупна цена  лв./MWh 97 103 110 116 123 

Средна продажна цена за 

износ  
лв./MWh 108 110 118 120 130 

Количество търг. ел. ен. общо MWh 5 880 8 760 9 636 10 600 11 660 
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Приходи  624 946 1 041 1 145  1 259 

Разходи 517 784 862 949 1 044 

Счетоводна печалба 107 162 179 196 215 

Финансов резултат 96,3 145,8 161,1 176,4 193,5 

Към бизнес плана „Енергийни иновативни технологии“ ЕООД е представило 

SWOT анализ, в който дружеството е посочило своите силни и слаби страни, 

възможностите за развитие и вероятните заплахи за дейността си. 

Дружеството е представило удостоверение от 15.04.2021 г. от „УниКредит 

Булбанк“ АД, според което „Енергийни иновативни технологии“ ЕООД е клиент на 

банката с открита специална сметка за обезпечаване на бъдещи сделки при упражняване 

на лицензионната дейност „търговия с електрическа енергия“, наличността по която към 

12.04.2021 г. е 150 938,15 лв. Сумата по специалната сметка е в размер, съответстващ на 

изискванията на чл. 19, ал. 2 и 3 от Правилата, видно от прогнозната стойност на оборота 

от търговия с електрическа енергия на територията на Република България за първата 

година от лицензионната дейност съгласно представения в Комисията бизнес план. 

Съгласно удостоверението банката се задължава при поискване от КЕВР да предоставя 

информация на Комисията относно оборотите и салдото по сметката. 

Предвид гореизложеното може да се направи извод, че ако спази заложените в 

бизнес плана параметри и представените в пазарния анализ данни, „Енергийни 

иновативни технологии“ ЕООД ще притежава финансови възможности за извършване на 

дейността „търговия с електрическа енергия“, включваща права и задължения на 

„координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана 

балансираща група“.  

Правила за работа с потребители на енергийни услуги  

На основание чл. 38в, ал. 1 от ЗЕ дружеството е представило проект на Правила за 

работа с клиенти. Според изискванията на чл. 38в, ал. 2 от ЗЕ Правилата уреждат реда и 

сроковете за получаване, разглеждане, проверка и отговор на подадените жалби, сигнали и 

предложения, формата на данните за потреблението и процедурата, по която доставчиците 

и потребителите на енергийни услуги получават достъп до тях.   

Договори за участие в стандартна и комбинирана балансираща група 

На основание чл. 12, ал. 1 от НЛДЕ и чл. 19, ал. 1 и ал. 2 във връзка с чл. 11, т. 9 от 

ПТЕЕ, „Енергийни иновативни технологии“ ЕООД е представило проект на договор за 

участие в стандартна балансираща група и проект на договор за участие в комбинирана 

балансираща група, които са със съдържание, предвидено в чл. 12, ал. 2 от НЛДЕ. Към 

проектите на договори са приложени общи принципи за разпределяне на небалансите в 

рамките на балансиращата група, въз основа на които небалансите се разпределят на всеки 

член от групата в съответствие с изискванията на ПТЕЕ. 

Изказвания по т.7.:  

Докладва М. Трифонов. Докладът по това заявление е с решение на КЕВР по 

Протокол № 93 от 20.05.2021 г., т. 3. В изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 1 от 

ЗЕ, на 28.05.2021 г. е проведено открито заседание с дистанционно участие, на което е взел 

участие представител на заявителя. Същият е посочил, че няма коментари и възражения по 

приетия доклад. Предвид гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и т. 5 във връзка с 

чл. 39, ал. 1, т. 5 и ал. 5 и чл. 38в, ал. 3 от Закона за енергетиката, работната група предлага 

на Комисията да вземе следното решение: 

1. Издава на „Енергийни иновативни технологии“ ЕООД, с ЕИК 206356215, със 

седалище и адрес на управление: гр. София 1632, ул. „Галичица“ № 38, ет. 2, ап. 4, лицензия 

№ Л-536-15 от 04.06.2021 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа 

енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща 

група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“, за срок от 10 (десет) години, 

приложение и неразделна част от това решение; 

2. Одобрява на „Енергийни иновативни технологии“ ЕООД правила за работа с 

потребители на енергийни услуги, приложение към това решение и приложение към 
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лицензията по т. 1. 

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и изказвания по проекта на 

решение.  

Предвид гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и т. 5 във връзка с чл. 39, 

ал. 1, т. 5 и ал. 5 и чл. 38в, ал. 3 от Закона за енергетиката, Комисията 
 

РЕШИ: 
 

1. Издава на „Енергийни иновативни технологии“ ЕООД, с ЕИК 206356215, със 

седалище и адрес на управление: гр. София 1632, ул. „Галичица“ № 38, ет. 2, ап. 4, 

лицензия № Л-536-15 от 04.06.2021 г. за извършване на дейността „търговия с 

електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна 

балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“, за срок от 10 

(десет) години, приложение и неразделна част от това решение; 

2. Одобрява на „Енергийни иновативни технологии“ ЕООД правила за работа с 

потребители на енергийни услуги, приложение към това решение и приложение към 

лицензията по т. 1. 

 

В заседанието по точка седма участват председателят Иван Н. Иванов и членовете 

на Комисията Георги Добрев, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров, 

Георги Златев, Евгения Харитонова, Пенка Трендафилова. 

Решението е взето с осем гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Георги Добрев - за, 

Ремзи Осман – за, Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за, 

Евгения Харитонова – за и Пенка Трендафилова – за), от които четири гласа (Александър 

Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова) на членовете на 

Комисията със стаж в енергетиката. 

 

По т.8. Комисията разгледа доклад с вх.№ Е-Дк-527 от 01.06.2021 г. относно 

заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-19 от 30.03.2021 г. от „Електрични финанчни тим“ 

д.о.о., изменено с писмо с вх. № Е-ЗЛР-ПД-19 от 19.05.2021 г., за издаване на лицензия 

за дейността „търговия с електрическа енергия“. 

 

Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-19 от 

30.03.2021 г. от „Електрични финанчни тим“ д.о.о., изменено с писмо с вх. № Е-ЗЛР-ПД-

19 от 19.05.2021 г., за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа 

енергия“ на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 5 от Закона за 

енергетиката (ЗЕ) и чл. 9, ал. 1, т. 10 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на 

дейностите в енергетиката (НЛДЕ). За проучване на обстоятелствата в заявлението и 

приложенията към него е сформирана работна група със заповед № З-Е-116 от 27.05.2021 

г. на председателя на КЕВР. 

При преценката на основателността на заявлението за издаване на лицензия за 

дейността „търговия с електрическа енергия“, Комисията по силата на чл. 40 от ЗЕ следва 

да установи, дали заявителят е лице, регистрирано по Търговския закон или по закона на 

държава-членка на Европейския съюз, както и налице ли са необходимите технически и 

финансови възможности, материални и човешки ресурси, и организационна структура за 

изпълнение на нормативните изисквания за осъществяване на лицензионната дейност.  

Въз основа на анализ на фактите и обстоятелствата, съдържащи се в документите 

по административната преписка, се установи следното: 

І. Правни аспекти 

Видно от представено извлечение от Словенския търговски и съдебен регистър от 

01.02.2021 г., правно-организационната форма на „Електрични финанчни тим“ д.о.о. е 

дружество с ограничена отговорност, учредено и съществуващо съгласно законите на 

Република Словения, с регистрационен № 1837419000, със седалище и адрес на 
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управление: 1000 Любляна, Честа в Местни лог 88А. „Електрични финанчни тим“ д.о.о. се 

управлява и представлява от директора Йован Кръстич. Размерът на капитала на 

дружеството е 60 000 евро. Едноличен собственик на капитала е ЕФТ Интернешънъл 

Инвестмънтс Холгингс Лимитид, идентификация 845751, чуждестранно юридическо лице, 

държава: Обединено Кралство. 

Предвид горното, „Електрични финанчни тим“ д.о.о. е лице с регистрация по 

законодателството на друга държава-членка на Европейския съюз, еквивалентна на тази 

по Търговския закон, следователно отговаря на условията на чл. 40, ал. 7 от ЗЕ и чл. 10, 

ал. 1 от НЛДЕ. Въз основа на представените от директора на дружеството декларации по 

чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „а“ и б. „б“ от НЛДЕ се установява, че същият не е лишен от правото 

да упражнява търговска дейност и не е осъждан с влязла в сила присъда за престъпление 

против собствеността или против стопанството. Въз основа на представената от директора 

декларация по чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „в“ се установява, че заявителят не е в производство по 

несъстоятелност, не е обявен в несъстоятелност и не е в ликвидация. След служебно 

извършена справка се установява също, че на заявителя не е отнемана лицензия за 

дейността „търговия с електрическа енергия“ и не му е отказвано издаването на лицензия 

за същата дейност. Следователно издаването на лицензия за дейността „търговия с 

електрическа енергия“ на „Електрични финанчни тим“ д.о.о. няма да е в противоречие с 

чл. 40, ал. 4, т. 1, 2 и 3 от ЗЕ. 

Вещни права 

Изискванията на чл. 40, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗЕ за наличие на вещни права на 

заявителя върху енергийния обект, както и доказателства, че същият отговаря на 

нормативните изисквания за безопасна експлоатация и за опазване на околната среда, са 

неприложими в настоящата хипотеза, тъй като при осъществяването на дейността 

„търговия с електрическа енергия“ липсва енергиен обект. 

II. Срок на исканата лицензия 

Срокът на лицензията, за която кандидатства заявителят, е 10 (десет) години. 

Заявителят счита поискания срок за необходим и обоснован с оглед продължаване на 

дейността на дружеството, извършвана въз основа на издадената му лицензия № Л-359-15 

от 11.07.2011 г. за търговия с електрическа енергия. 

III. Технически аспекти 

1. Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване на 

дейността „търговия с електрическа енергия“: За осъществяване на дейността „търговия с 

електрическа енергия“, „Електрични финанчни тим“ д.о.о. използва офис, с адрес 1000 

Любляна, Честа в Местни лог 88А. Заявителят декларира, че помещенията разполагат с 

офис мебели, оборудване, ИТ мрежа и софтуер, необходими за осъществяване на 

дейността. Помещенията са напълно оборудвани с офис мебели, обезпечаващи 4 работни 

места и организационна техника, както следва за всяко едно място: 

− Компютри: 4 бр.; 

− Мрежови скенери: 2 бр.; 

− Мрежови принтери: 2 бр.; 

− Сървър; 

− Операционна система: Microsoft Windows 10; 

− Версия на Word: Microsoft Word 2019; 

− Версия на Excel: Microsoft Excel 2019; 

− Версия на електронна поща: Microsoft Outlook 2019; 

− Антивирусна защита: Kaspersky Antivirus for Windows Workstations.  

Съгласно чл. 11, ал. 6, т. 2 от НЛДЕ и Правилата за търговия с електрическа 

енергия (ПТЕЕ), средствата за обмен на информация за целите на работа на пазара, 

осигурявани от търговските участници, се одобряват от независимия преносен оператор 

„Електроенергиен системен оператор“ ЕАД (ЕСО ЕАД). С писмо с изх. № ЦУ-ЕСО-

1601≠1 от 26.02.2021 г. ЕСО ЕАД декларира, че „Електрични финанчни тим“ д.о.о. е 

изпълнило изискванията за комуникационно и компютърно оборудване за електронен 
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обмен на данни. Декларираните от дружеството технически средства (информационна 

мрежа, програмно осигуряване и комуникационна инфраструктура), необходими за 

сключване на сделки с електрическа енергия по свободно договорени цени (съгласно чл. 

100, ал. 1 от ЗЕ), отговарят на условията, определени в ПТЕЕ. 

Въз основа на гореизложеното и представените доказателства може да се приеме, 

че „Електрични финанчни тим“ д.о.о. притежава технически възможности и материални 

ресурси за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“. 

2. Относно наличието на човешки ресурси и опит за осъществяване на дейността 

„търговия с електрическа енергия“: Предоставени са данни за управленската и 

организационна структура на „Електрични финанчни тим“ д.о.о. Представен е договор за 

ангажиране с изпълнителния директор, както и автобиографии и копия от дипломи. 

Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството 

доказателства може да се приеме, че „Електрични финанчни тим“ д.о.о. разполага с 

човешки ресурси и организационна структура за осъществяване на дейността „търговия с 

електрическа енергия“. 

IV. Икономически аспекти 

Относно наличието на финансови възможности на заявителя за осъществяване на 

дейността „търговия с електрическа енергия“, както и наличие на финансови гаранции и 

обезпечения за сключване на сделки за търговия с електрическа енергия съгласно 

Правилата за условията и реда за предоставяне на достъп до електропреносната и 

електроразпределителните мрежи (Правилата): „Електрични финанчни тим“ д.о.о. е 

представило бизнес план за периода 2021 г. – 2025 г. за управление и развитие на 

дейността „търговия с електрическа енергия“, с прогнозни годишни финансови отчети 

съгласно изискванията на чл. 13 от НЛДЕ, който се разглежда в отделно административно 

производство. За целите на настоящото производство, представеният бизнес план се 

разглежда с оглед установяване на финансовите възможности на дружеството за 

изпълнение на лицензионната дейност за посочения срок. В бизнес плана е заложено 

търгуваните количества електрическа енергия да са по 34 000 MWh за всяка прогнозна 

година от 2021 г. до 2025 г. Прогнозните цени, по които дружеството ще купува и продава 

електрическа енергия  на вътрешния пазар през периода на бизнес плана, са: 

За разглеждания период, дружеството очаква печалба в размер на 166 хил. лева за 

2021 г., която да достигне до 195 хил. лева през 2025 г. Сравнителна таблица на 

прогнозните приходи и разходи за периода 2021 г. – 2025 г. е представена по-долу: 

Показатели в  хил. лева 
Прогноза  

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

Приходи  3 536 3 672 3 876 4 012 4 148 

Разходи 3 332 3 460 3 652 3 780 3 908 

Счетоводна печалба 204 212 224 232 240 

Финансов резултат 166 173 182 189 195 

Към бизнес плана „Електрични финанчни тим“ д.о.о. е представило SWOT анализ, 

в който дружеството е посочило своите силни и слаби страни, възможностите за развитие 

и вероятните заплахи за дейността си. Дружеството е представило удостоверение от 

30.03.2021 г. от „УниКредит Булбанк“ АД, според което „Електрични финанчни тим“ 

д.о.о. е клиент на банката с открита специална сметка за обезпечаване на бъдещи сделки 

при упражняване на лицензионната дейност „търговия с електрическа енергия“, 

наличността по която към 30.03.2021 г. е 152 000 лева. Сумата по специалната сметка е в 

Показател Мярка 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

Средна покупна цена лева/MWh 98 103 108 112 116 

Средна продажна цена  лева/MWh 104 108 114 118 122 

Количество търгувана ел. 

енергия общо 
MWh 34 000 34 000 34 000 34 000 34 000 
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размер, съответстващ на изискванията на чл. 19 от Правилата, видно от прогнозната 

стойност на оборота от търговия с електрическа енергия на територията на Република 

България за първата година от лицензионната дейност съгласно представения в Комисията 

бизнес план. В удостоверението е посочено, че банката ще предоставя на КЕВР 

информация относно оборотите и салдото по специалната сметка. 

Въз основа на всичко гореизложено може да се направи извод, че ако спази 

заложените в бизнес плана параметри и представените в пазарния анализ данни, 

„Електрични финанчни тим“ д.о.о. ще притежава финансови възможности за извършване 

на дейността „търговия с електрическа енергия“. 

V. Правила за работа с потребители на енергийни услуги 

На основание чл. 38в, ал. 1 от ЗЕ дружеството е представило проект на Правила за 

работа с клиенти. Според изискванията на чл. 38в, ал. 2 от ЗЕ, правилата уреждат реда и 

сроковете за получаване, разглеждане, проверка и отговор на подадените жалби, сигнали и 

предложения, формата на данните за потреблението и процедурата, по която доставчиците 

и потребителите на енергийни услуги получават достъп до тях. 

 

Изказвания по т.8.:  

Докладва М. Трифонов. Въз основа на анализа на фактите и обстоятелствата, 

съдържащи се в документите по административната преписка и заявлението, е установено, 

че дружеството изпълнява изискванията от правна, техническа и икономическа страна. 

Краткият извод е, че ако дружеството спази заложените в бизнес плана параметри и 

представените в пазарния анализ данни, „Електрични финанчни тим“ д.о.о. ще притежава 

финансови възможности за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 43, ал. 6 от Правилника за дейността на 

Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация във връзка с чл. 

13, ал. 5, т. 1 от Закона за енергетиката, Комисията предлага на Комисията да вземе 

следните решения: 

1. Да приеме доклада на работната група относно подаденото от „Електрични 

финанчни тим“ д.о.о. заявление за издаване на лицензия за дейността „търговия с 

електрическа енергия“; 

2. Да насрочи открито заседание по реда на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ за разглеждане 

на подаденото заявление; 

3. Да покани за участие в откритото заседание лицата, представляващи 

„Електрични финанчни тим“ д.о.о., или други упълномощени от тях представители на 

дружеството. Откритото заседание да бъде проведено по реда на решение по Протокол 

№ 175 от 05.08.2020 г., т. 8 на Комисията за енергийно и водно регулиране; 

4. Датата, часът и мястото на откритото заседание по т. 2 да бъдат 

публикувани на страницата на Комисията в интернет. 

И. Иванов каза, че насрочва откритото заседание на 10.06.2021 г. от 10:00 часа.  

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.  

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 43, ал. 6 от Правилника за дейността на 

Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация във връзка с чл. 

13, ал. 5, т. 1 от Закона за енергетиката, Комисията 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Приема доклад с вх.№ Е-Дк-527 от 01.06.2021 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-

ПД-19 от 30.03.2021 г. от „Електрични финанчни тим“ д.о.о., изменено с писмо с вх. № Е-

ЗЛР-ПД-19 от 19.05.2021 г., за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа 

енергия“;  

2. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т.1 на 10.06.2021 г. от 

10:00 ч.; 
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3. Откритото заседание по т. 2 да бъде проведено по реда на решение по Протокол № 

175 от 05.08.2020 г., т. 8, на Комисията за енергийно и водно регулиране; 

4. За присъствено или виртуално участие в откритото заседание да бъдат покани 

лицата, представляващи „Електрични финанчни тим“ д.о.о., или други упълномощени от 

тях представители на дружеството; 

5. Докладът, датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани на 

интернет страницата на Комисията. 

 

В заседанието по точка осма участват председателят Иван Н. Иванов и членовете 

на Комисията Георги Добрев, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров, 

Георги Златев, Евгения Харитонова, Пенка Трендафилова. 

Решението е взето с осем гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Георги Добрев - за, 

Ремзи Осман – за, Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за, 

Евгения Харитонова – за и Пенка Трендафилова – за), от които четири гласа (Александър 

Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова) на членовете на 

Комисията със стаж в енергетиката. 

 

По т.9. Комисията разгледа доклад с вх.№ Е-Дк-526 от 01.06.2021 г. относно 

заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПР-16 от 19.03.2021 г. на „Алро“ СА, Румъния за 

прекратяване на лицензия № Л-508-15 от 13.12.2018 г. за дейността „търговия с 

електрическа енергия“. 

 

Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПР-16 от 

19.03.2021 г. на „Алро“ СА за прекратяване на лицензия № Л-508-15 от 13.12.2018 г. за 

дейността „търговия с електрическа енергия“ на основание чл. 55, ал. 1, т. 1 от Закона за 

енергетиката (ЗЕ) във връзка с чл. 70, ал. 2, предл. 2 и чл. 71, ал. 1, т. 2 от Наредба № 3 от 

21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ). С писмо с вх. № Е-

ЗЛР-ПР-16 от 05.05.2021 г. заявителят е представил допълнителна информация. За 

проучване на обстоятелствата в заявлението и приложенията към него е сформирана 

работна група със Заповед № З-Е-61 от 01.04.2021 г. на Александър Йорданов, 

изпълняващ длъжността председател на КЕВР съгласно Заповед № З-ОХ-15 от 23.03.2021 

г.  

При извършеното проучване на обстоятелствата по образуваната преписка, се 

установи следното: 

„Алро“ СА е титуляр на лицензия № Л-508-15 от 13.12.2018 г. за дейността 

„търговия с електрическа енергия“ за срок от 10 (десет) години. Видно от приложената 

допълнителна информация от дружеството от Търговския регистър към Окръжен съд Олт 

към Министерство на правосъдието на Румъния, „Алро“ СА е акционерно дружество, 

вписано под рег. № J28/8/1991, с ЕИК 1515374 и EUID: ROONRC.J28/8/1991, със 

седалище и адрес на управление: Румъния, гр. Слатина, окръг Олт, ул. „Питести“ № 116. 

Дружеството е със следния предмет на дейност: 2442 – Алуминиева металургия. 

Дружеството се представлява от Георге Добра – генерален директор и Дженовева 

Настасе – финансов директор. Капиталът на дружеството е в размер на 356 889 567 

(триста петдесет и шест милиона осемстотин осемдесет и девет хиляди петстотин 

шестдесет и седем леи), който е изцяло внесен. Същият е разпределен на 713779135 броя 

поименни акции с номинална стойност 0,5 леи. Заявителят е обосновал искането си за 

прекратяване на лицензията с обстоятелството, че са настъпили промени в целите, 

заложени в бизнес плана за развитие на дейността на лицензианта за периода 2018-2022 г., 

като това е довело до отпадане на необходимостта от осъществяване на лицензионната 

дейност в Република България.  

Във връзка с подаденото заявление и на основание чл. 74, ал. 1 от НЛДЕ, 

Комисията служебно следва да провери дали прекратяването на лицензионната дейност 
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може да доведе до нарушаване сигурността на снабдяването на клиентите с електрическа 

енергия или може да възникне опасност за националната сигурност и обществения ред. От 

направената служебна справка в регистъра на търговските участници на пазара на 

електрическа енергия, който независимият преносен оператор „Електроенергиен системен 

оператор“ ЕАД (ЕСО ЕАД) поддържа на интернет страницата си на основание Правилата 

за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) (http://www.eso.bg/?did=26&mmsType=2) e 

видно, че „Алро“ СА не е вписан във водения от ЕСО ЕАД регистър. По отношение 

прекратяването на издадена лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, 

следва да се отчете обстоятелството, че дейността на търговците на електрическа енергия 

не е монополна, а се осъществява в условията на свободна конкуренция, т.е. 

прекратяването на лицензионната дейност не би застрашило сигурността на снабдяването 

и не би довело до възникване на опасност за националната сигурност и обществения ред. 

Този извод се подкрепя и от факта, че в случаите, когато основният доставчик по силата 

на договор за покупко-продажба не е в състояние да продължи да извършва доставка 

поради обявяване в несъстоятелност, ликвидация, отнемане на лицензия или всякакво 

друго събитие, довело до временно или трайно преустановяване на доставката на 

електрическа енергия до крайни клиенти, снабдяването с електрическа енергия се 

осъществява от доставчик от последна инстанция (чл. 95а, ал. 1 от ЗЕ и чл. 104, ал. 1 от 

ПТЕЕ). 

Предвид всичко гореизложено, се обосновава изводът, че не са налице 

обстоятелства, вследствие на които прекратяването на лицензионната дейност би могло да 

доведе до нарушаване сигурността на снабдяването на клиентите с електрическа енергия 

или до възникване на опасност за националната сигурност и обществения ред. В тази 

връзка и на основание чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗЕ във връзка с чл. 70, ал. 2, предл. 2 и чл. 71, 

ал. 1, т. 2 от НЛДЕ не са налице пречки лицензия № Л-508-15 от 13.12.2018 г. за дейността 

„търговия с електрическа енергия“ да бъде прекратена. 

 

Изказвания по т.9.:  

Докладва М. Трифонов. Административното производство е образувано по 

постъпило в Комисията за енергийно и водно регулиране заявление. По отношение 

прекратяването на издадена лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, 

следва да се отчете обстоятелството, че дейността на търговците на електрическа енергия не 

е монополна, а се осъществява в условията на свободна конкуренция, т.е. прекратяването на 

лицензионната дейност не би застрашило сигурността на снабдяването и не би довело до 

възникване на опасност за националната сигурност и обществения ред. Предвид 

гореизложеното и на основание чл. 43, ал. 6 от Правилника за дейността на Комисията за 

енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, във връзка с чл. 13, ал. 5, т. 1 от 

ЗЕ, работната група предлага на Комисията да вземе следните решения: 

1. Да приеме доклада на работната група относно подаденото от „Алро“ СА 

заявление за прекратяване на лицензия № Л-508-15 от 13.12.2018 г. за дейността 

„търговия с електрическа енергия“; 

2. Да насрочи открито заседание по реда на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ за 

разглеждане на подаденото заявление; 

3. Да покани за участие в откритото заседание лицата, представляващи „Алро“ 

СА, или други упълномощени от тях представители на дружеството. Откритото 

заседание да бъде проведено по реда на решение по Протокол № 175 от 05.08.2020 г., т. 8 

на Комисията за енергийно и водно регулиране; 

4. Датата, часът и мястото на откритото заседание по т. 2 да бъдат 

публикувани на страницата на Комисията в интернет. 

И. Иванов каза, че насрочва откритото заседание на 10.06.2021 г. от 10:05 часа.  

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.  

Предвид гореизложеното и на основание чл. 43, ал. 6 от Правилника за дейността на 

Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, във връзка с чл. 

http://www.eso.bg/?did=26&mmsType=2
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13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ, Комисията 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Приема доклад с вх. № Е-Дк-526 от 01.06.2021 г. относно заявление с вх. № Е-

ЗЛР-ПР-16 от 19.03.2021 г. на „Алро“ СА, Румъния за прекратяване на лицензия № Л-508-

15 от 13.12.2018 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“;  

2. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т.1 на 10.06.2021 г. от 

10:05 ч.; 

3. Откритото заседание по т. 2 да бъде проведено по реда на решение по Протокол № 

175 от 05.08.2020 г., т. 8, на Комисията за енергийно и водно регулиране; 

4. За присъствено или виртуално участие в откритото заседание да бъдат покани 

лицата, представляващи „Алро“ СА, Румъния, или други упълномощени от тях 

представители на дружеството; 

5. Докладът, датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани на 

интернет страницата на Комисията. 

 

В заседанието по точка девета участват председателят Иван Н. Иванов и 

членовете на Комисията Георги Добрев, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко 

Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова, Пенка Трендафилова. 

Решението е взето с осем гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Георги Добрев - за, 

Ремзи Осман – за, Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за, 

Евгения Харитонова – за и Пенка Трендафилова – за), от които четири гласа (Александър 

Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова) на членовете на 

Комисията със стаж в енергетиката. 

 

По т.10. Комисията разгледа доклад с вх. № Е-Дк-515 от 31.05.2021 г. относно 

откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане от 

лицензионни такси и лихви, дължими от „БРИКЕЛ“ ЕАД. 

 „Брикел“ ЕАД е титуляр на: 

➢ Лицензия № Л-096-03 от 14.03.2001 г. за извършване на дейността „производство 

на електрическа и топлинна енергия“ за срок от 10 (десет)  години; 

➢ Лицензия № Л-095-05 от 14.03.2001 г. за извършване на дейността „пренос на 

топлинна енергия“ за срок от 10 (десет) години; 

➢ С Решение № И1-Л-095 от 12.07.2010 г. е продължен срокът на двете лицензии с 

още по 10 (десет) години; 

➢ С Решение № И2-Л-095 от 21.07.2020 г. е изменена Лицензия № Л-096-03/2001 г. и 

е продължен срокът и на двете лицензии с още по 10 (десет) години, считано от 

14.04.2021 г. 

➢ С Решение № И3-Л-096 от 18.02.2021 г. е изменена/допълнена лицензия № Л-096-

03/2001 г. 

 Лицензионните такси са определени съгласно Тарифата за таксите, които се събират 

от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката (обн. 

ДВ, бр. 89 от 12.10.2004 г., изм. ДВ. бр. 41 от 22.05.2007 г., изм. ДВ. бр. 10 от 06.02.2009 

г., изм. ДВ. бр. 90 от 31.10.2014 г., Тарифата). Съгласно Закона за изменение и допълнение 

на Закона за енергетиката (ДВ бр. 17 от 06.03.2015 г.), считано от 06.03.2015 г. 

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране е преименувана в Комисия за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията). 

Лицензиантите, които имат издадена лицензия при условията на чл. 39, ал. 1 от ЗЕ, 

на основание чл. 3, ал. 2, т. 2 от Тарифата заплащат годишна такса – 2 000 лева плюс 0,055 

на сто от годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност, 

съгласно годишния му финансов отчет за предходната година и отчетната информация по 

видове дейности, съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗЕ.  
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Годишната такса се заплаща на две равни вноски, които се превеждат до 31 март и до 

30 ноември на съответната година (чл. 3, ал. 7 от Тарифата).  

За “Брикел“ ЕАД годишната такса за 2021 г. е изчислена, като е отчетено, че 

дружеството има приходи от лицензионна дейност за предходната година, които са в 

размер на общо 78 620 222,40 лева. Дължимата годишна лицензионна такса за 2021 г. е 

определена, както следва: 

➢ За лицензия № Л-096-03 общо 45 241,12 лева и е получена като към 

постоянната компонента 2 000 лева е прибавена сумата от 43 241,12 лева /0,055 на сто от 

годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност/; 

➢ За лицензия № Л-095-05 е отчетено че няма приходи от лицензионна дейност и 

представлява постоянната компонента от 2 000 лева. 

След представена информация с доклад вх. № Е-Дк-331/25.03.2021 г. от дирекция 

„Електроенергетика и топлоенергетика“ за размера на дължимите такси, дирекция „Обща 

администрация“ е извършила начисления и е изготвила справка, приложена към 

настоящия доклад, за дължимите суми от “Брикел“ ЕАД с посочен размер на 

задълженията и датата, от която същите са станали изискуеми. 

За изменение и/или допълнение на издадена лицензия по искане на лицензианта се 

събира такса 3000 лв., като таксата се заплаща в 7-дневен срок от деня, следващ датата на 

връчване на решението. (чл. 4 от Тарифата).  

С Решение № И3-Л-096 от 18.02.2021 г. е изменена/допълнена лицензия № Л-096-

03/2001 г. Същото е връчено на „Брикел“ ЕАД на 25.02.2021 г. 

 За дата на плащане на дължимите такси се счита денят, в който преведената сума е 

постъпила по сметката на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата). 

Непогасените от “Брикел“ ЕАД задължения към КЕВР са формирани, както следва: 

Начислена е такса по Решение № И3-Л-096/18.02.2021 г. в размер на 3 000,00 лева, 

дължима към 06.03.2021 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на 

71,67 лева за периода от 07.03.2021 г. до 31.05.2021 г. 

Начислена е първа вноска от годишна такса за 2021 г. по лицензия № Л-096-03 в 

размер на 22 620,56 лева, дължима към 31.03.2021 г., върху която сума е начислена лихва 

за просрочие в размер на 383,29 лева, за периода от 01.04.2021 г. до 31.05.2021 г. 

Начислена е първа вноска от годишна такса за 2021 г. по лицензия № Л-095-05 в 

размер на 1 000,00 лева, дължима към 31.03.2021 г., върху която сума е начислена лихва за 

просрочие в размер на 16,94 лева, за периода от 01.04.2021 г. до 31.05.2021 г. 

Общото задължение на “Брикел“ ЕАД към 31.05.2021 г. представлява начислена и 

неплатена главница в размер на общо 26 620,56 лева и лихви за просрочие в размер на 

общо 471,90 лева. Върху неплатената главница в размер на 26 620,56 лева, считано от 

01.06.2021 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по 

банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата). Към настоящия момент 

задълженията на “Брикел“ ЕАД към КЕВР не са погасени.  

Изказвания по т.10.:  

А. Димитрова прочете проекта на решение.  

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по проекта на 

решение. 

Съгласно чл. 36 от Счетоводната политика на КЕВР и на основание чл. 24, ал. 1, чл. 

26, ал. 1 и чл. 34, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 166, ал. 2 

от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, Комисията за енергийно и водно 

регулиране  

Р Е Ш И: 

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по отношение 

“Брикел“ ЕАД, както следва: 

1.1 Начислена и неплатена главница в размер на общо 26 620,56 лева (двадесет и 

шест хиляди шестстотин и двадесет лева и петдесет и шест стотинки), представляваща: 

➢ Такса по Решение № И3-Л-096/18.02.2021 г. в размер на 3 000,00 лева, дължима 
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към 06.03.2021 г. 

➢ Първа вноска от годишна такса за 2021 г. по лицензия № Л-096-03 в размер на 

22 620,56 лева, дължима към 31.03.2021 г.; 

➢ Първа вноска от годишна такса за 2021 г. по лицензия № Л-095-05 в размер на 

1 000,00 лева, дължима към 31.03.2021 г. 

1.2 Начислени и неплатени лихви за просрочие в размер на общо 471,90 лева 

(четиристотин седемдесет и един лева и деветдесет стотинки), представляващи: 

➢ 71,67 лева, начислени за периода от 07.03.2021 г. до 31.05.2021 г. върху главница 

от 3 000,00 лева, такса по Решение № И3-Л-096/18.02.2021 г; 

➢ 383,29 лева, начислени за периода от 01.04.2021 г. до 31.05.2021 г. върху първа 

вноска от годишна такса за 2021 г. по лицензия № Л-096-03 в размер на 22 620,56 лева; 

➢ 16,94 лева, начислени за периода от 01.04.2021 г. до 31.05.2021 г. върху първа 

вноска от годишна такса за 2021 г. по лицензия № Л-095-05 в размер на 1 000,00 лева. 

1.3 Върху неплатената главница в размер на 26 620,56 лева, считано от 01.06.2021 г., 

се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка 

на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата). 

2. “Брикел“ ЕАД да бъде уведомено за откриването на процедурата по т. 1, като му 

бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения и да бъде поканено в 

същия срок да изпълни задължението си доброволно. 

 

В заседанието по точка десета участват председателят Иван Н. Иванов и членовете 

на Комисията Георги Добрев, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров, 

Георги Златев, Евгения Харитонова, Пенка Трендафилова. 

Решението е взето с осем гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Георги Добрев - за, 

Ремзи Осман – за, Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за, 

Евгения Харитонова – за и Пенка Трендафилова – за), от които четири гласа (Александър 

Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова) на членовете на 

Комисията със стаж в енергетиката. 

 

По т.11. Комисията, след като разгледа преписка, образувана с решение на КЕВР 

по т. 15 от протокол № 44 от 25.02.2021 г., доклад с вх. № Е-Дк-237 от 18.02.2021 г. и 

справка от дирекция „Обща администрация” за дължимите суми от „ТОШЕЛ-92“ 

ЕООД, установи следното: 

 

С решение по т. 15 от протокол № 44 от 25.02.2021 г. Комисия за енергийно и водно 

регулиране (КЕВР) е открила процедура за установяване на публично държавно вземане 

по отношение на „ТОШЕЛ-92“ ЕООД с размер на главницата от 1 174,86 лева, върху 

която сума, считано от 10.08.2020 г. се дължи законна лихва за забава до датата на 

постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР. 

„ТОШЕЛ-92“ ЕООД е титуляр на Лицензия № Л-334-15 от 02.08.2010 г. за 

извършване на дейността „търговия с електрическа енергия” за срок от 10 (десет) години. 

С Решение № И1-Л-334 от 04.03.2015 г. на ДКЕВР е изменена издадената на дружеството 

лицензия с включване на права и задължения за дейностите „координатор на стандартна 

балансираща група” и „координатор на комбинирана балансираща група”.  

Лицензионните такси, са определени съгласно Тарифата за таксите, които се събират 

от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, понастоящем Комисия за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР) по Закона за енергетиката (обн. ДВ, бр. 89 от 

12.10.2004 г., изм. ДВ. бр. 41 от 22.05.2007 г., изм. ДВ. бр. 10 от 06.02.2009 г., изм. ДВ. бр. 

90 от 31.10.2014 г., Тарифата).  

Лицензиантите, които имат издадена лицензия при условията на чл. 39, ал. 1 от ЗЕ, 

на основание чл. 3, ал. 2, т. 2 от Тарифата заплащат годишна такса – 2 000 лева плюс 0,055 

на сто от годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност, 

съгласно годишния му финансов отчет за предходната година и отчетната информация по 
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видове дейности, съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗЕ.  

Годишната такса се заплаща на две равни вноски, които се превеждат до 31 март и 

до 30 ноември на съответната година (чл. 3, ал. 7 от Тарифата).  

За дата на плащане на дължимата такса се счита денят, в който преведената сума е 

постъпила по сметката на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата). 

За „ТОШЕЛ-92“ ЕООД годишната такса за 2020 г. е изчислена, като е отчетено, че 

дружеството няма приходи от лицензионна дейност за предходната година и представлява 

постоянната компонента от 2 000 лева. 

От друга страна, съгласно чл. 3, ал. 8 от Тарифата, при прекратяване на лицензията 

преди изтичане на календарната година, дължимата годишна такса се изчислява като част 

от годишната сума, пропорционална на изтеклите дни от началото на календарната година 

до датата на решението на комисията, с което се отнема или прекратява лицензията. 

Таксата се заплаща в 7-дневен срок от деня, следващ датата на връчване на решението (чл. 

3, ал. 9 от Тарифата). Ако част от дължимата сума е внесена като годишна вноска по реда 

на чл. 3, ал. 7, тя се приспада от пълния размер на дължимата годишна такса. 

Издадената, изменена и допълнена на „ТОШЕЛ-92“ ЕООД Лицензия № Л-334-15 от 

02.08.2010 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия” с включени 

права и задължения за дейностите „координатор на стандартна балансираща група” и 

„координатор на комбинирана балансираща група” е със срок на действие до 02.08.2020 г. 

и дължимата такса е преизчислена като част от годишната сума, пропорционална на 

изтеклите дни от началото на календарната година до датата на действие на лицензията и 

представлява сума в размер на 1 174,86 лева, дължима в 7-дневен срок от деня, следващ 

датата на изтичане на лицензията, т.е към 09.08.2020 г. (чл. 3, ал. 9 от Тарифата). В тази 

връзка върху неплатената главница от 1 174,86 лева, считано от 10.08.2020 г. се дължи 

законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР.  

Съгласно справка в Търговския регистър на Агенция по вписванията по отношение 

на „ТОШЕЛ-92“ ЕООД е публикувано следното: 

С Определение № 22 от 06.01.2020 г. по т.д.83/2019 г. по описа на ОС Благоев-град, 

съдът на основание чл.769, 770 и чл. 771 от Търговския закон (ТЗ) е открил производство 

по стабилизация на търговеца – „ТОШЕЛ-92“ ЕООД, ЕИК 131444641. Назначил е 

доверено лице в откритото производство по стабилизация – г-жа Лена Ганчева 

Сандъкчиева, с адрес: гр. Благоевград, ул. „Тодор Александров“ № 47, ет. 3. 

С Определение № 903716 от 26.08.2020 г. по т.д.83/2019 г. по описа на ОС 

Благоевград съдът прекратява производството по стабилизация на търговеца „ТОШЕЛ-

92“ ЕООД. 

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) 

„ТОШЕЛ-92“ ЕООД е уведомен за откриване на процедурата с писмо изх. № Е-13-136-1 

от 13.05.2021 г., като: 

1. С известие за доставяне № R PS 1040 08TA9L R, писмото на КЕВР е изпратено до 

адреса на седалище и управление: с. Рожен 2820, община Сандански, област Благоевград, 

като същото е върнато с отбелязване от пощенските служители „адреса не съществува“ 

2. С известие за доставяне № R PS 1040 08TA9L R, писмото на КЕВР е изпратено до 

постоянния адрес на управителя на дружеството г-н Стефан Славов Иванов: гр. София, 

община Столична, ул. „Баба“ № 11 и лично е получено от него на 18.05.2021 г. 

На дружеството е определен 7-дневен срок за обяснения и възражения по 

начислените суми. В указания срок няма постъпило възражение, а задълженията на 

„ТОШЕЛ-92“ ЕООД към КЕВР не са погасени.  

 

Изказвания по т.11.:  

А. Димитрова прочете проекта на решение.  

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по проекта на 

решение. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 59, ал. 1 и 2 от 
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Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 165 и чл. 166, ал. 2 от Данъчно-

осигурителния процесуален кодекс, Комисията за енергийно и водно регулиране 

Р Е Ш И : 

 Издава по отношение на „ТОШЕЛ-92“ ЕООД, ЕИК 131444641, със седалище и адрес 

на управление: Република България, област Благоевград, община Сандански, с. Рожен 

2820 

АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна 

такса и лихва за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, а 

именно: 

1. Начислена и неплатена главница в размер на 1 174,86 лева (хиляда сто седемдесет 

и четири лева и осемдесет и шест стотинки), представляваща годишна такса за 2020 г. 

изчислена като част от годишната сума, пропорционална на изтеклите дни от началото на 

календарната година до датата на действие на лицензията; 

2. Върху неплатената главница в размер на 1 174,86 лева, считано от 10.08.2020 г., се 

дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на 

КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата). 

 

В заседанието по точка единадесета участват председателят Иван Н. Иванов и 

членовете на Комисията Георги Добрев, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко 

Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова, Пенка Трендафилова. 

Решението е взето с осем гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Георги Добрев - за, 

Ремзи Осман – за, Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за, 

Евгения Харитонова – за и Пенка Трендафилова – за), от които четири гласа (Александър 

Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова) на членовете на 

Комисията със стаж в енергетиката. 

 
РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО: 

По т.1. както следва: 

1. Приема доклад с вх. № E-Дк-511 от 28.05.2021 г. относно определяне на независим 

оценител на газопровод, собственост на „Солвей соди” АД. 

2. Определя „Инженерингсервиз София“ ООД за независим оценител за изготвяне на 

пазарна оценка на газопровод, собственост на „Солвей соди” АД, находящ се в Промишлена зона-

юг на гр. Девня; 

3. „Инженерингсервиз София“ ООД да се уведоми с писмо, че е определен за оценител на 

газопровода по т. 2; 

4. „Аресгаз“ ЕАД и „Солвей соди” АД да бъдат уведомени за определения от Комисията 

оценител, който е задължителен за страните, както и че следва да сключат договор с 

„Инженерингсервиз София“ ООД за извършване на оценката при посочените в офертата 

параметри и че разходите по оценката се поделят поравно между страните. 

По т.2. както следва: 

Приема доклада и установява, считано от 31.07.2015 г., нетно специфично производство 

на електрическа енергия в размер на 1 330 kWh, въз основа на което в Решение № Ц-19 от 

28.06.2013 г. на ДКЕВР, в частта по т. I.18, е определена преференциална цена в размер на 191,13 

лв./MWh за фотоволтаични електрически централи с инсталирана мощност над 30 kWp до 200 

kWp. 

По т.3. както следва: 

Приема доклада и установява, считано от 31.07.2015 г., нетно специфично производство 

на електрическа енергия в размер на 6 510 kWh, въз основа на което в Решение № Ц-13 от 

01.07.2014 г. на ДКЕВР, в частта по т. I.35, е определена преференциална цена в размер на 447,43 

лв./MWh за електрически централи с инсталирана мощност над 500 kW до 1,5 MW, работещи чрез 

индиректно използване на биомаса от растителни и животински субстанции, с комбинирано 

производство на електрическа и топлинна енергия. 

По т.4. както следва: 

1. На основание чл. 43, ал. 1 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и 

водно регулиране и на нейната администрация да приема доклада; 

2. На основание чл. 27, ал. 2, т. 6 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 
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21, ал. 1, т. 23 и чл. 53, ал. 5 от Закона за енергетиката и чл. 92, ал. 1, т. 1 от Наредба № 3 от 

21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката прекратява административното 

производство по заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-28 от 19.04.2021 г. по отношение на искането на „ТЕЦ 

– Бобов дол“ ЕАД за издаване на разрешение за сключване на договор за залог върху машини; 

3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, предл. 2 от Закона за енергетиката и чл. 92, ал. 1 и ал. 4 

от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката разрешава на „ТЕЦ – 

Бобов дол“ ЕАД да сключи с „Първа инвестиционна банка“ АД договор за банков кредит съгласно 

представения проект към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-28 от 19.04.2021 г.; 

4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, предл. 2 от Закона за енергетиката и чл. 92, ал. 1 и ал. 4 

от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката разрешава на „ТЕЦ – 

Бобов дол“ ЕАД да сключи с „Първа инвестиционна банка“ АД договор за финансово обезпечение 

с предоставяне на залог съгласно представения проект към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-28 от 

19.04.2021 г. 

По т.5. както следва: 

1. Приема доклад с вх. № Е-Дк-508 от 28.05.2021 г. относно заявление за одобряване на 

„Общи условия на договорите за използване на електроразпределителната мрежа на „ЧЕЗ 

Разпределение България“ АД“, подадено от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД. 

2. Одобрява представения с писмо с вх. № Е-13-62-73 от 05.03.2021 г. коригиран проект на 

„Общи условия на договорите за използване на електроразпределителната мрежа на „ЧЕЗ 

Разпределение България“ АД“; 

3. Одобрява представения с писмо с вх. № Е-13-62-121 от 23.10.2020 г. коригиран проект 

на „Правила за работа с потребители на енергийни услуги на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД“; 

4. Одобрените „Общи условия на договорите за използване на електроразпределителната 

мрежа на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД“ и „Правила за работа с потребители на енергийни 

услуги на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД“ представляват приложение към това решение и на 

основание чл. 49, ал. 2, т. 4 и т. 7 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в 

енергетиката стават приложение № 4 от издадената на дружеството лицензия № Л-135-07 от 

13.08.2004 г. за дейността „разпределение с електрическа енергия“. 

По т.6. както следва: 

1. Издава на „ДАК Енерджи“ ООД, с ЕИК 206302935, със седалище и адрес на 

управление: гр. София 1784, бул. „Йерусалим“, бл. 54Б, ателие 15, лицензия № Л-535-15 от 

04.06.2021 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и 

задължения на „координатор на стандартна балансираща група“, за срок от 10 (десет) години, 

приложение и неразделна част от това решение; 

2. Одобрява на „ДАК Енерджи“ ООД правила за работа с потребители на енергийни 

услуги, приложение към това решение и приложение към лицензията по т. 1. 

По т.7. както следва: 

1. Издава на „Енергийни иновативни технологии“ ЕООД, с ЕИК 206356215, със 

седалище и адрес на управление: гр. София 1632, ул. „Галичица“ № 38, ет. 2, ап. 4, лицензия № Л-

536-15 от 04.06.2021 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с 

включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор 

на комбинирана балансираща група“, за срок от 10 (десет) години, приложение и неразделна част 

от това решение; 

2. Одобрява на „Енергийни иновативни технологии“ ЕООД правила за работа с 

потребители на енергийни услуги, приложение към това решение и приложение към лицензията 

по т. 1. 

По т.8. както следва: 

1. Приема доклад с вх.№ Е-Дк-527 от 01.06.2021 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-19 

от 30.03.2021 г. от „Електрични финанчни тим“ д.о.о., изменено с писмо с вх. № Е-ЗЛР-ПД-19 от 

19.05.2021 г., за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“;  

2. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т.1 на 10.06.2021 г. от 10:00 ч.; 

3. Откритото заседание по т. 2 да бъде проведено по реда на решение по Протокол № 175 от 

05.08.2020 г., т. 8, на Комисията за енергийно и водно регулиране; 

4. За присъствено или виртуално участие в откритото заседание да бъдат покани лицата, 

представляващи „Електрични финанчни тим“ д.о.о., или други упълномощени от тях представители 

на дружеството; 

5. Докладът, датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани на интернет 

страницата на Комисията. 
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По т.9. както следва: 

1. Приема Доклад с вх. № Е-Дк-526 от 01.06.2021 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПР-16 

от 19.03.2021 г. на „Алро“ СА, Румъния за прекратяване на лицензия № Л-508-15 от 13.12.2018 г. за 

дейността „търговия с електрическа енергия“;  

2. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т.1 на 10.06.2021 г. от 10:05 ч.; 

3. Откритото заседание по т. 2 да бъде проведено по реда на решение по Протокол № 175 от 

05.08.2020 г., т. 8, на Комисията за енергийно и водно регулиране; 

4. За присъствено или виртуално участие в откритото заседание да бъдат покани лицата, 

представляващи „Алро“ СА, Румъния, или други упълномощени от тях представители на 

дружеството; 

5. Докладът, датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани на интернет 

страницата на Комисията. 

 

По т.10. както следва: 

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по отношение 

“Брикел“ ЕАД, както следва: 

1.1 Начислена и неплатена главница в размер на общо 26 620,56 лева (двадесет и шест 

хиляди шестстотин и двадесет лева и петдесет и шест стотинки), представляваща: 

➢ Такса по Решение № И3-Л-096/18.02.2021 г. в размер на 3 000,00 лева, дължима към 

06.03.2021 г. 

➢ Първа вноска от годишна такса за 2021 г. по лицензия № Л-096-03 в размер на 22 620,56 

лева, дължима към 31.03.2021 г.; 

➢ Първа вноска от годишна такса за 2021 г. по лицензия № Л-095-05 в размер на 1 000,00 

лева, дължима към 31.03.2021 г. 

1.2 Начислени и неплатени лихви за просрочие в размер на общо 471,90 лева 

(четиристотин седемдесет и един лева и деветдесет стотинки), представляващи: 

➢ 71,67 лева, начислени за периода от 07.03.2021 г. до 31.05.2021 г. върху главница от 

3 000,00 лева, такса по Решение № И3-Л-096/18.02.2021 г; 

➢ 383,29 лева, начислени за периода от 01.04.2021 г. до 31.05.2021 г. върху първа вноска от 

годишна такса за 2021 г. по лицензия № Л-096-03 в размер на 22 620,56 лева; 

➢ 16,94 лева, начислени за периода от 01.04.2021 г. до 31.05.2021 г. върху първа вноска от 

годишна такса за 2021 г. по лицензия № Л-095-05 в размер на 1 000,00 лева. 

1.3 Върху неплатената главница в размер на 26 620,56 лева, считано от 01.06.2021 г., се 

дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР 

(чл. 7, ал. 2 от Тарифата). 

2. “Брикел“ ЕАД да бъде уведомено за откриването на процедурата по т. 1, като му бъде 

даден 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения и да бъде поканено в същия срок да 

изпълни задължението си доброволно. 

 

По т.11. както следва: 

Издава по отношение на „ТОШЕЛ-92“ ЕООД, ЕИК 131444641, със седалище и адрес на 

управление: Република България, област Благоевград, община Сандански, с. Рожен 2820 

АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна такса и 

лихва за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт. 

 

 

Приложения: 

1. Доклад с вх. № E-Дк-511 от 28.05.2021 г. относно определяне на независим оценител на 

газопровод, собственост на „Солвей соди” АД. 

2. Доклад с вх. № Е-Дк-519 от 01.06.2021 г. и Решение на КЕВР № СП-6 от 04.06.2021 г. 

относно установяване на нетното специфично производство на електрическа енергия, въз основа 

на което е определена преференциалната цена в Решение № Ц-19 от 28.06.2013 г. на Държавната 

комисия за енергийно и водно регулиране, в частта му по т. I.18 - за фотоволтаични електрически 

централи, с инсталирана мощност над 30 kWp до 200 kWp – 191,13 лв./MWh. 

3. Доклад с вх. № Е-Дк-520 от 01.06.2021 г. и Решение на КЕВР № СП-7 от 04.06.2021 г. 

относно установяване на нетното специфично производство на електрическа енергия, въз основа 

на което е определена преференциалната цена в Решение № Ц-13 от 01.07.2014 г. на Държавната 

комисия за енергийно и водно регулиране, в частта му по т. I.35 – за електрически централи с 
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инсталирана мощност над 500 kW до 1,5 MW, работещи чрез индиректно използване на биомаса 

от растителни и животински субстанции, с комбинирано производство на електрическа и 

топлинна енергия - 447,43 лв./MWh. 

4. Доклад с вх. № E-Дк-525 от 01.06.2021 г. и Решение на КЕВР № Р-342 от 04.06.2021 г. 

относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-28 от 19.04.2021 г., подадено от „ТЕЦ – Бобов дол“ ЕАД за 

издаване на разрешение за извършване на сделки, които водят или могат да доведат до 

нарушаване сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост на енергийното 

предприятие. 

5. Доклад с вх. № Е-Дк-508 от 28.05.2021 г. и Решение на КЕВР № ОУ-2 от 04.06.2021 г. 

относно заявление за одобряване на „Общи условия на договорите за използване на 

електроразпределителната мрежа на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД“, подадено от „ЧЕЗ 

Разпределение България“ АД. 

6. Решение на КЕВР № Л-535 от 04.06.2021 г. относно издаване на лицензия за дейността 

„търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на 

стандартна балансираща група“ на „ДАК Енерджи“ ООД. 

7. Решение на КЕВР № Л-536 от 04.06.2021 г. относно издаване на лицензия за дейността 

„търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на 

стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“ на 

„Енергийни иновативни технологии“ ЕООД. 

8. Доклад с вх.№ Е-Дк-527 от 01.06.2021 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-19 от 

30.03.2021 г. от „Електрични финанчни тим“ д.о.о., изменено с писмо с вх. № Е-ЗЛР-ПД-19 от 

19.05.2021 г., за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“. 

9. Доклад с вх.№ Е-Дк-526 от 01.06.2021 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПР-16 от 

19.03.2021 г. на „Алро“ СА, Румъния за прекратяване на лицензия № Л-508-15 от 13.12.2018 г. за 

дейността „търговия с електрическа енергия“. 

10. Доклад с вх. № Е-Дк-515 от 31.05.2021 г. относно откриване на процедура за 

установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от 

„БРИКЕЛ“ ЕАД. 

11. Акт № УДВ-33/04.06.2021 г. - „ТОШЕЛ-92“ ЕООД. 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

       

.................................................                   ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ 

 (Г. Добрев) 

 

................................................. 

 (Р. Осман) 

 

................................................. 

 (А. Йорданов) 

 

.................................................    ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

 (В. Владимиров) 

          Р. ТОТКОВА 

................................................. 

 (Г. Златев) 

 

................................................. 

 (Е. Харитонова) 

 

................................................. 

 (П. Трендафилова) 

 
Протоколирал: 

 (Н. Косев - главен експерт) 


