
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
София – 1000, бул. “Княз Дондуков” № 8-10, тел. 935 96 13, факс 988 87 82 

 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 

№  ПП - 04 

от 23.07.2012 г. 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

на закрито заседание, проведено на 23.07.2012 г., след разглеждане на доклад 

относно произнасяне по заявление за изменение на цени на електрическа енергия с вх. 

№ Е-13-50-2/07.06.2011 г. от „Еолика България“ ЕАД и във връзка с влязло в сила 

определение № 9039/25.06.2012 г. на ВАС, Петчленен състав I колегия по адм. дело 

№6403/2012 г., установи следното: 

Със заявление за изменение на цени на електрическа енергия с вх. № Е-13-50-

2/07.06.2011 г. „Еолика България“ ЕАД е поискало на основание чл. 28а от Наредбата за 

регулиране на цените на електрическата енергия (НРЦЕЕ) Комисията да преразгледа и 

измени утвърдените преференциални цени за изкупуване на електрическа енергия от вятърни 

централи с решение № Ц-010/30.03.2011 г., приложими за Ветроенергиен парк „Суворово“. 

С писмо с изх. №Е-13-50-2/07.09.2011 г. на Председателя на ДКЕВР, „Еолика 

България“ ЕАД искането на дружеството е определено като недопустимо, поради липса на 

правно основание за подаването му и не следва да бъде разглеждано от Комисията. Писмото 

е обжалвано пред Върховния административен съд и е образувано адм. дело № 12851/2011 г., 

по което съдът с определение №3670/14.03.2012 г. отменя като незаконосъобразен отказа на 

председателя обективиран в горепосоченото писмо и връща преписката за произнасяне на 

ДКЕВР. Определението на първата инстанция е потвърдено с определение № 

9039/25.06.2012 г. на ВАС, Петчленен състав I колегия. 

С писмо с вх. №Е-13-50-2/09.07.2012 г. „Еолика България“ ЕАД е депозирало в 

ДКЕВР молба за оттегляне на заявление за изменение на цени на електрическа енергия с вх. 

№ Е-13-50-2/07.06.2011 г., като на основание чл. 56, ал. 1 от АПК моли административното 

производство да бъде прекратено. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 56, ал. 1 от АПК във връзка с чл. 38, 

ал. 4, т. 2 от Устройствения правилник на Държавната комисия за енергийно и водно 

регулиране и на нейната администрация 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО  РЕГУЛИРАНЕ 

 
Р Е Ш И: 

 

Прекратява административното производство образувано по заявление за 

изменение на цени на електрическа енергия с вх. № Е-13-50-2/07.06.2011 г. от „Еолика 

България“ ЕАД. 

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14 

(четиринадесет) дневен срок. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

             (Ангел Семерджиев)  

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:  

        (Емилия Савева) 


