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КОРПОРАТИВНИ НОВИНИ 

 

Битката на "Емко" за "Дунарит" пак се 

връща в КЗК 

Опитът на предприятието за търговия с оръжия и 

боеприпаси „Емко“ ЕООД да придобие русенския военен 

завод „Дунарит“ влиза във втори рунд. Преписката отново 

ще се гледа от Комисията за защита на конкуренцията 

(КЗК), след като Върховният административен съд (ВАС) 

е отменил определението на антимонополния регулатор 

от края на март, с което производството беше спряно. В 

средата на февруари стана ясно, че „Емко“ иска да 

придобие „Дунарит“ - едно от предприятията собственост 

на банкера Цветан Василев, чиято Корпоративна 

търговска банка (КТБ) фалира през 2014 г. След фалита 

на банката лицензът на завода беше отнет, но съдът спря 

решението на Междуведомствения съвет по отбранителна 

индустрия и сигурност и предприятието заработи отново. 

Държавата тогава се отказа да обжалва съдебното 

решение. По-късно инвестиционната компания LIC33 на 

Пиер Луврие се опита да купи дяловете на Василев в 

няколко предприятия, включително и в „Дунарит“ и БТК, 

но сделката беше спряна от властите. В края на март КЗК 

излезе с определение, с което спря производството заради 

жалба на офшорната фирма EFV International Financial 

Ventures, която води съдебно дело заради участието си в 

Дунарит. „Емко“ обаче са обжалвали определението.  

investor.bg, 19 май 2016 

Пампорово и Чепеларе се сляха в един 

зимен курорт 

Двата ски центъра вече имат общо лого за следваща зима: 

"Пампорово - Мечи чал", обяви в Пампорово 

мажоритарният собственик на "Пампорово" АД 

Цветелина Бориславова. Стопанинът на пистите и 

лифтовете в Пампорово - "Пампорово" АД, ще предлага 

общ продукт от следващата зима със ски център "Мечи 

чал". От следващата зима връзката за туристите между 

двата курорта ще става с бусчета. Те ще тръгват на 10 

минути от специални спирки, които предстои да бъдат 

изградени. Ще се направи и специален паркинг в 

Чепеларе за туровете между двата курорта. Бусчетата вече 

са поръчани. Междувременно е стартирана процедурата 

за изграждане на лифт, който да свързва двете ски зони на 
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Пампорово и Мечи чал. Разстоянието между Пампорово и Чепеларе не е голямо - 9 км. 

"Пампорово" АД вече има от няколко години модерен лифт до с. Стойките, докъдето разстоянието 

е 7 км. Тази година "Пампорово" АД ще инвестира в цялостното заснежаване на основната писта 

"Мечи чал", като за целта ще се изгражда и помпена станция за изкуствен сняг. 

Blitz, 25 май 2016 

Пеевски придоби дяловете на майка си в 4 компании 

Депутатът от ДПС Делян Пеевски е декларирал, че вече е собственик на дяловете на майка си 

Ирена Кръстева в четири компании. На практика с това той става едноличен собственик на 

Балканска медийна компания", "Био Уотър" и "Био Уотър Инвестмънт" и "НСН Инвестмънт". 

Декларациите Пеевски е подал пред парламентарната комисия за конфликт на интереси. Само 

преди месец премиерът Бойко Борисов обяви, че Пеевски "си отива, напуска страната". В 

декларацията си депутатът не уточнява дали става дума за покупка или дарение. "Балканска 

медийна компания" е собственик на редица имоти и издател на вестниците "Телеграф", 

"Монитор", "Политика", "Борба", "Меридиан Мач" чрез дружеството "Нова Българска Медийна 

Група Холдинг". През "НСН Инвестмънт" Пеевски беше собственик в "Булгартабак холдинг" , 

фабриката "Юрий Гагарин", контролен дял в "Техномаркет", както и сградата на Би Ти Ви в 

"Манастирски ливади". За дейността на другите две компании, които депутатът от ДПС вече 

притежава на 100% - "Био Уотър" и "Био Уотър Инвестмънт", няма публична информация. 

Сделките още не са отразени в Търговския регистър. В края на април депутатът обяви, че се е 

разделил с три офшорни компании - Richi International Ltd, Redwood Capital Ltd и Uno de senso 

Group Ltd. Депутатът от ДПС не е ходил на работа се е появявал в парламента от февруари. 

Дневник, 19 май 2016 
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ИКОНОМИЧЕСКИ НОВИНИ 

 

БНБ очаква спад на лихви и забавяне на 

ръста  
Българската икономика да нарасне с 2-2,1% през 2016 г. и 

с 2,7% през 2017 г., прогнозират от БНБ. Като причина за 

по-ниския ръст в сравнение с м.г. се посочват 

намаляващите държавни инвестиции и свиването на 

износа заради забавяне на икономиките на държавите от 

ЕС. Принос за очаквания по-висок ръст през 2017 г. щели 

да имат възстановяването на частните инвестиции и на 

експорта, смятат от БНБ. Очакванията са през втората 

половина на 2016 г. заради поскъпване на 

международните суровини България да излезе от 

двегодишната дефлация и да отчете инфлация от 1%. От 

БНБ посочват, че през първото тримесечие на годината 

понижението на крайните потребителски цени се е 

задълбочило още и към март отчетената дефлация е 1,9% 

срещу 0,9% в края на 2015 г. Прогнозата за 2017 г. е за 

ускоряване на инфлацията до 1,6%, което ще съживи 

производството. След рекордния ръст от 11,3% на 

годишна база на парите в обръщение ще започне 

забавянето му до края на годината. След продължилия и 

през първото тримесечие на тази година ръст на 

спестяванията от домакинствата - с 6,7% на годишна база, 

прогнозата за следващите две тримесечия е да започне 

плавно понижение на ръста. Основен фактор за това ще 

бъде очакването лихвите по депозитите да продължат да 

падат. Средната доходност на година можела да падне 

трайно под 1,1% в следващите две тримесечия. 

24 часа, 25 май 2016 

Спадът на строителната продукция в 

България от началото на годината е 3.8% 

Статистическата служба Евростат отчита 0.9% спад в 

строителната продукция в еврозоната и 1.4% в страните 

на Европейския съюз (ЕС) през март в сравнение с 

резултатите за предходния месец. Това сочат сезонно 

изгладените данни. На годишна база строителството в 

двете зони отново е по-малко - със съответно 0.5% и 

1.4%. През месец март спадът на продукцията в 

еврозоната на годишна база се дължи главно на 

намалялото гражданско строителство с 2.9%, докато 

изграждането на сгради се е повишило слабо с 0.1%. В 

ЕС свиването на гражданското строителство е с 1.4%, а 

строенето на сгради отново е по-високо с над 1%. В 

България резултатите отново са отрицателни. През 

първите три месеца на годината строителството в 

страната се е свило с 3.8% в сравнение с предния период. 

На месечна база през март е регистрирано понижение от 

1.5%. Въпреки отрицателните резултати проучване на 

Националния статистически институт за месец април 

25.05.2016 

EUR/BGN 1.95583 

USD/BGN  1.74332  

GBP/BGN 2.53978   

Икономически показатели 

USD/BGN 

 
Централен курс на БНБ 

ОЛП: 0.00% от 01.05.2016  

 

ПЧИ: 78.6 млн. EUR през март 2016 

 

Лоши и преструктурирани кредити 

към февруари 2016 

 

 

Безработица: 9.3% през април 2016 
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сочи, че доверието в бизнес средата в строителството се е подобрило малко спрямо предходния 

месец, а прогнозите им за следващите три месеца са благоприятни. Причината е, че 

производственият им график е осигурен с договори за по-голям период от време в сравнение с три 

месеца по-рано – 5.5 месеца при 5.3 през януари. Така и очакванията относно новите поръчки в 

строителството през следващите шест месеца се подобряват. 

Капитал, 25 май 2016 

Чуждите инвестиции намаляват с 37% към 1 април 

371 млн. евро са преките чуждестранни инвестиции през първото тримесечие на 2016 г., показват 

предварителните данни на БНБ. Това е с почти 37% по-малко от същия период на 2015 г., когато 

бяха отчетени 586 млн. евро. В дялове и акции на предприятия и в недвижими имоти са вложени 

общо 144.5 млн. евро. Само инвестициите на чужденци в имоти са 9.3 млн. евро, като почти една 

четвърт, или 2.2 млн. евро, са на руснаци. Интересното е, че на второ място тук излиза Норвегия с 

1.4 млн. евро. Американци и германци са вложили в недвижими имоти у нас по 1 млн. евро. През 

първите три месеца чужди собственици са реинвестирали общо 139 млн. евро печалба в 

предприятия у нас. Компании майки са "инвестирали" в българските си дружества 87.8 млн. евро 

под формата на заеми. 

Сега, 19 май 2016 

Рейтинг 10 Топ фирми 
Водещи български предприятия от сектор "Строителство на пътища, самолетни 

писти и спортни терени", по Приходи от продажби за 2014 г. 

Информационна система на българските предприятия (BEIS) www.beis.bia-bg.com 

No Предприятие Град 

Приходи от продажби  
(хил. лв.) 

2013 2014 

1 Джи Пи Груп ООД София 106 860 149 664 

2 ГБС-Инфраструктурно строителство АД София 98 313 148 532 

3 ПСТ Груп ЕАД София 185 488 140 126 

4 Трейс груп холд АД София 164 410 134 751 

5 Хидрострой (Варна) АД София 85 427 120 774 

6 Трейс София ЕАД София 95 133 112 899 

7 ИСА-2000 ЕООД София 77 322 91 190 

8 Щрабаг ЕАД София 43 823 74 177 

9 Пътстрой 92 АД София 34 265 67 384 

10 Агромах ЕООД Бело поле 81 332 59 309 

mailto:office@kpo.bg
http://kpo.bg/
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БОРСОВИ НОВИНИ 

 

Листването на фондовата борса ще става с 

европари 

Излизането на български компании на нашата фондова 

борса ще става с европейски средства. За целта в момента 

се подготвя промяна в оперативна програма Иновации и 

конкурентоспособност (ОПИК), за да бъде пусната нова 

грантова схема за инвестиционни посредници с бюджет от 

около 7 млн. лв.. По новата схема ще може да се покриват 

изцяло между 30 и 50 хил. лв. разходи, извършени по 

оценката на подготвяната за лисване компания и 

първичното предлагане на акциите й.  

Медия Пул, 19 май 2016 

Активите на инвестиционните фондове 

скачат в края на март с 2,6% на годишна 

база 

Към края на март 2016 г. активите, управлявани от 

местните и чуждестранните инвестиционни фондове, които 

осъществяват дейност в България, възлизат на 2,4 млрд. лв, 

разкрива актуалната статистика на Българска народна банка 

(БНБ). Техният размер се увеличава с 59,9 млн. лева (2,6%) 

в сравнение с март 2015 г. и със 168,8 млн. лева (7,6%) 

спрямо края на 2015 г. Като процент от БВП общият размер 

на активите на местните и чуждестранните инвестиционни 

фондове възлиза на 2,6%, при 2,7% от БВП към март 2015 г. 

и 2,6% към декември 2015 г. Местните инвестиционни 

фондове управляват 799,8 млн. лв, като спрямо същия 

месец на 2015 г. те намаляват с 59,2 млн. лева (6,9%). В 

сравнение с декември 2015 г. активите се увеличават с 5,4 

млн. лева.  

Investor.bg, 19 май 2016 

Спадът на капитализацията на БФБ не 

разклаща позитивизма на посредниците 

Инвестиционните посредници остават по-скоро позитивни 

към развитието на основните индекси на Българската 

фондова борса (БФБ), въпреки че по-слабият оптимизъм за 

първото тримесечие на 2016 г. се потвърди и пазарната капитализация отбеляза спад от 5,51% на 

тримесечна база, а динамиката на основните борсови индекси, макар и с променливи периоди, бе 

по-скоро негативна. Най-голямо понижение в края на първото тримесечие бе отбелязано от 

индексите SOFIX и BGBX40. Леко нарастване на тримесечна база регистрира само BGREIT.  

Investor.bg, 19 май 2016 

БФБ-София  

Седмичен оборот 16-21.05.2016 (лв.) 

Пазар Оборот 

Основен пазар 

Premium 125 731.97 

Standard 1 977 351.21 

АДСИЦ 383 256.98 

Общо оборот на 

БФБ 3 339 658.76 

 

BGREIT: 21.04.2016 – 20.05.2016

 

BGBX40: 21.04.2016 – 20.05.2016 

 

SOFIX: 21.04.2016 – 20.05.2016 
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ИНВЕСТИЦИИ 

 

Само 3% от българите търсят 

жилище с над 3 стаи 

Оживлението на имотния пазар у нас 

очертава ясни тенденции и нови моди. Все 

повече българи търсят да купят апартаменти, 

за да вложат парите си и да получават 

допълнителен доход. 76% от кандидат-

купувачите са готови да вземат заем до 40 000 

евро, показва проучване на Societe Generale 

Експресбанк за пазара на недвижими имоти, 

ипотечните кредити и обществените нагласи. 

Анкетата разкрива, че расте осезаемо 

интересът към неголеми и не много скъпи 

апартаменти. Все още най-много са хората, 

които търсят имот, за да живеят в него - 80 на 

сто, но 12% купуват апартамент или къща "за 

децата", 4% посочват, че искат да дават 

жилището под наем, а други 2% смятат да го 

препродадат след време с печалба. Нараства 

процентът на българите, които искат да 

инвестират в едно- и двустайни жилища - 

съответно с 5% и 8%, разкрива още 

изследването. А търсенето на по-големи 

имоти намалява, като спадът при къщите е 

със забележителните 13%. Едва 3 на сто от 

анкетираните се готвят да си купят 

многостаен апартамент. Интересно в 

проучването е, че най-много купувачи (84%) 

посочват местоположението като фактор №1 

при избора на жилище. За 80% водеща е 

цената, а 52% слагат на първо място 

качеството на строителството.  

Сега, 17 май 2016 

Чуждестранни инвеститори 

строят най-голямата мандра в 

област Хасково  
Чуждестранни инвеститори запознаха 

министъра на земеделието и храните 

Десислава Танева с решението си да изградят 

кравеферма с 5000 крави с 

млекопреработвателно предприятие към нея 

на територията на област Хасково. 

Инвестицията е на стойност 30 млн. евро, 

като преките чуждестранни средства са 10 

милиона евро. Проектът ще бъде изграден на 

площ от 270 хектара, на 13 км от град 

Хасково, в близост до основни пътни 

артерии. На срещата, която се проведе в 

Мощна чужда фирма търси 300 

служители за новия си офис в 

Пловдив  
На 30 май от 11,00 часа TELUS International 

Europe ще открие новия си офис в Пловдив. 

Това съобщиха от компанията. Той ще бъде 

на адрес бул. "Асеновградско шосе" 4. 

Очаква се на официалната церемония да 

присъстват президентът Росен Плевнелиев, 

кметът Иван Тотев, Джефри Пюрит - 

президент на компанията и други. Най-

големият работодател в аутсорсинг 

индустрията у нас Telus International Europe 

планира да отвори общо 500 работни места 

в България до края на годината. По-

голямата част от тях - около 300 ще бъдат в 

Пловдив, където компанията се мести в нов 

офис.  

plovdiv24.bg, 25 май 2016 

Цветан Цветанов отвори сладоледена 

фабрика „Дени-2“ в Дебелец за 10 

млн. лв.  

Сладоледеният бос Цветан Цветанов отвори 

втората си фабрика „Дени-2“ в Дебелец, а 

инвестицията в това начинание е 10 млн. 

лв. Новата сладоледена фабрика прави 30 

вида сладолед, които се изнасят в цяла 

Европа. Тази година българската продукция 

вече е завзела и Гърция и Цветан Цветанов 

казва, че в южната съседка най-после са 

признали, че нашият сладолед е най-вкусен 

и на най-изгодна цена. 

Борба, 25 май 2016 

Всяко десето жилище се купува за 

печалба от наем 

Всяко десето жилище от началото на 

годината в София е купено с цел 

инвестиция и даване под наем, сочи 

проучване на пазара на една от големите 

посреднически агенции. Останалите 87% от 

купувачите търсят апартамент са собствено 

ползване. Имотите, които се оферират на 

цени, съобразени с търсенето и 

предлагането, се реализират в рамките на 1 

до 6 месеца сочат анализите на брокерите. 

Монитор, 19 май 2016 
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Министерството, присъстваха народният представител и председател на Комисията по енергетика 

Делян Добрев и областният управител на Хасково Станислав Дечев, съобщиха от ведомството. 

Предвижда се една от най-големите мандри в региона да работи по най-новите технологии, да 

спазва най-високите стандарти за качество и да бъде екологично и икономически устойчива. 

Инвеститорите увериха министър Танева, че ще бъде изградена и система за управление на 

300,000 тона животински отпадъци, с които ще се наторяват и земеделските земи в близост до 

мандрата. Преработвателното предприятие ще поддържа капацитет от 400 тона мляко на ден. 
24 часа, 20 май 2016 

2 дка ферма за скариди правят в Българско Сливово  
Голяма ферма за скариди ще заработи в свищовско в местността Кривулка на свищовското село 

Българско Сливово. Инвестицията е на местната фирма „Биляна“ ООД, която вече е започнала 

съгласувателни процедури на проекта си. Вкусните ракообразни ще растат в халета с отлична 

изолация и площ от почти 2 дка в специални басейни с дълбочина от 1,5 метра. Те ще се пълнят 

еднократно и после само се допълват заради изпарената вода. За добрия добив температурата на 

водата ще се поддържа до около 28 градуса с мощни нагреватели. Доста сложна е и филтърната 

система, която ще осигурява качествени условия за отглежданите скариди. За осигуряване на 

необходимия кислород фермата ще има отделна аерираща система, захранвана от компресор. С 

фермата се откриват и 4 работни места. Готовата продукция ще се опакова в кутии с лед, за да се 

предлага в пресен вид. Обектът ще има и собствен енергоизточник – фотоволтаик с мощност от 20 

киловата, което ще снижи до минимум производствените разходи. 
Борба, 19 май 2016 
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АНАЛИЗИ 

Низ от "законосъобразности" 

На 24 април 2015 г. беше обнародвано и влезе в сила изменение на Закона за енергетиката (ЗЕ), с 

което в Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ) се въведе ограничение на 

изкупуваната по преференциални цени енергия от ВЕИ. То беше базирано на нововъведената 

легална дефиниция "нетно специфично производство на електрическа енергия" и на изричната 

оторизация на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) да установи такова 

специфично производство по вече приетите и влезли в сила решения на КЕВР за определяне на 

преференциални цени от ВЕИ (10 на брой и касаещи периода от 2011 до 2015 г.). 

Тази статия не търси отговор на въпроса трябва ли постфактум да се ограничава изкупуването на 

енергията от ВЕИ по преференциални цени. Въпросът е как се прави това в наши дни и колко 

общо има със законосъобразността. 

Изключената прозрачност 

С обнародваното на 27 юли 2015 г. изменение на ЗЕ законодателят изрично изключи 

провеждането на обществено обсъждане по акта, с който КЕВР ще установи конкретните размери 

на "нетно специфично производство на електрическа енергия". Такова обсъждане е задължително 

при приемане на общи административни актове (такива са актовете с еднократно действие и 

касаещи неопределяем кръг лица) или такива от обществена значимост за развитие на енергийния 

сектор. Предвид факта, че срокът на изричната оторизация на КЕВР в конкретния случай беше до 

31 юли 2015 г., компромисът с прозрачността изглежда неизбежен – за 4 дни дори на КЕВР би й 

било невъзможно да премине всички етапи на приемане на подобно решение, а още по-малко да 

проведе обществено обсъждане. Няма такова. 

Магическото Решение CП-1 

За 4 дни КЕВР е успяла да назначи работна група, анализирала е предходните си 10 решения по 

определяне на преференциални цени от ВЕИ, определила е нужните ограничения под формата на 

"нетно специфично производство на електрическа енергия" и в резултат е публикува цели две 

решения с еднакъв номер, дата и текст (с изключение на една злощастна колона различаващи се 

цифри). На 31.07.2015 г. (петък) в 16:59 ч. КЕВР публикува текста на Решение СП-1; в 21:45 ч. 

файлът бива свален поради установена грешка; на 3.08.2015 г. (понеделник) около 12:25 ч. 

Решение СП-1 пак се появява на уебстраницата на КЕВР, но с една различна колона от цифри. Е, 

тези цифри засягат нечии права и законни интереси, но какво толкова. Грешки се случват, но 

когато имаш законова делегация (за приемане на конкретното решение) с определен срок, е 

притеснително да си дефинираш и коригираш грешката ясно (с дата след законовата делегация). 

Ако си бил засегнато лице, към този момент е трябвало да имаш изключителната далновидност да 

дефинираш кое от двете решения СП-1 ще обжалваш (нищо, че са с еднакъв номер, дата и мотиви) 

и да си бил достатъчно бърз да документираш наличието на първото обявено решение 

(просъществувало по-малко от 5 часа на уебстраницата на КЕВР). Трябвало е да предвидиш, че 

към днешна дата по инициатива на прокуратурата (следяща за законността) първата инстанция на 

административния съд ще обяви второто решение СП-1 за нищожно, а първото за валидно и 

обвързващо. 

Отделен е фактът, че мотиви на база какви данни са определени стойностите на "нетно 

специфично производство на електрическа енергия" няма в нито една от двете версии. 

Първата съдебна инстанция 

По жалби на множеството засегнати ВЕИ производители (всички онези, попадащи в обхвата на 

10-те решения на КЕВР за определяне на преференциални цени от 2011 до 2015 г.) бяха 

образувани множество съдебни дела, които са висящи пред различни съдебни състави. Тоест 

възможни са различни решения по обжалвани едни и същи части на един и същ административен 
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акт от ВЕИ производители, попадащи под една и съща преференциална цена. От гледна точка на 

обичайната човешка логика е странно. От правна също. 

Приетият от първоинстанционния съд подход стъпва на разбирането, че Решение СП-1 е 

индивидуален административен акт (т.е. засяга определяем кръг лица или попада по правната 

фикция на чл. 36а от ЗЕ, който обявява за индивидуални актове такива, които по естеството си 

следва да са общи). Считаме, че всъщност е общ административен акт и спорът за 

законосъобразността му следва да се гледа в рамките на едно дело, обединяващо жалбите на 

всички засегнати. Анализът на специалната правна уредба сочи: 

1) Решение СП-1 (която и да е от двете версии) засяга неопределяем брой производители от ВЕИ, 

които са сключили дългосрочни договори за изкупуване по съответната преференциална цена. 

Това е така, защото методиката за определяне на тези цени (чл. 32, ал. 2 от ЗЕВИ) отчита 

характеристики, относими за групи производители (видовете технологии, инсталираната мощност 

и т.н.), а определената цена по-късно става част от дългосрочните договори за изкупуване, 

сключвани със съответните крайни снабдители/обществения доставчик на база предварително 

издаденото ценово решение. Много малка част от тези ВЕИ производители подлежат на 

лицензиране предвид чл. 39, ал. 4 от ЗЕ и съответно са практически определяеми. В общия случай 

преференциалната цена касае неопределяем брой ВЕИ производители - всички тези, които в 

периода на действие на съответната цена сключат договор за изкупуване с някой от крайните 

снабдители. Решение СП-1 дава тълкуване на решения, определящи преференциални цени именно 

по чл. 32, ал. 2 от ЗЕВИ и няма физически възможен начин засегнатите от него ВЕИ 

производители да бъдат точно определени 

2) Решенията по чл. 32, ал. 2 от ЗЕВИ определят еднократно преференциални цени (ежегодно в 

срок до 30 юни и всяко следващо решение е, когато в резултат на извършен анализ на 

ценообразуващите елементи КЕВР констатира съществено изменение на някой от тях), а самите 

цени биват по този начин закрепени в договори за дългосрочно изкупуване на електроенергия; а 

Решение СП-1 казва, че определя еднократно "нетното специфично производство" 

3) Общоизвестно е, че цените по чл. 32, ал. 2 от ЗЕВИ не се предлагат от енергийните предприятия 

(КЕВР сама ги определя съгласно законовата си компетентност и методиката от Наредбата за 

регулиране цените на електрическата енергия). Съответно преференциалните цени за ВЕИ не 

попадат под въведената с чл. 36а, ал. 2 от ЗЕ правна фикция, че тези актове на КЕВР са 

индивидуални административни актове. Решение СП-1 (което дава тълкуване на такива ценови 

решения) няма как също да е индивидуален административен акт. 

В реалността обаче има n на брой висящи идентични дела по Решение СП-1 (вероятно срещу 

втората му версия, която е била достъпна към момента на подаване на жалбите). Екзотиката се 

допълва от факта, че по едно от тях втората му версия е обявена за нищожна, а първата за валидна. 

Какво следва? 

Втората (и последна) съдебна инстанция 

Върховният административен съд ще трябва да обърне внимание на точната квалификация какъв 

вид административен акт е въпросното решение. Не всички цени в енергетиката се предлагат от 

енергийните предприятия и фикцията на чл. 36а от ЗЕ не може винаги да се ползва. 

Преференциалните цени по чл. 32, ал. 2 от ЗЕВИ се определят самостоятелно от КЕВР, действат 

еднократно (до следващото ценово решение) и макар да се определят по групи производители в 

зависимост източника на енергия, вида технология, инсталираната мощност и т.н., тези 

производители са изначално неопределяеми. 

Предвид мотивите на постановеното на 16.05.2016 г. първоинстанционното съдебно решение, 

обявяващо втората версия на решение СП-1 за нищожен акт, а първата за действителен (и 

съответно действащ) акт, върховните административни съдии се очаква да изразят становище и 

кога волеизявлението на КЕВР като колективен административен орган се обективира в 

административен акт – с подписването на съответния документ за приемане от членовете му или 
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от оповестяването на акта (в случая публикуване на неподписана версия на уебсайт). 

Притеснително е, че това въобще е въпрос. Наложително е да получи адекватен отговор. 

Капитал, 25 май 2016 
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ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ 

 EVOLUTION OF TECHNICAL COMMUNICATIONS 

КОГА: 02-03.06.2016 

КЪДЕ: София 

 СЪБИТИЕ С ФОКУС ВЪРХУ ДУАЛНОТО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ 

СЪВМЕСТНО С БЪЛГАРО-СКАНДИНАВСКАТА ТЪРГОВСКА КАМАРА 

КОГА: 19.06.2016 

КЪДЕ: София 

 АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ 

КОГА: 23-24.06.2016 

КЪДЕ: хотел "Бест Уестърн Сити", София 

 ИНОВАТИВЕН ФИРМЕН И ПЕРСОНАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ 

КОГА: 16.09.2016 

КЪДЕ: Френски културен институт, зала "Славейков", София, пл. "Славейков" 3 

 БАЛКАНСКО ИЗЛОЖЕНИЕ НА РАЗВЛЕКАТЕЛНАТА И ИГРАЛНАТА ИНДУСТРИЯ 

КОГА: 23-24.11.2016 

КЪДЕ: Интер Експо Център, София, бул. Цариградско шосе 147 
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