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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 
  

№ Р - 197 

от 30.09.2013 г. 

 

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

 

на закрито заседание, проведено на 30.09.2013 г., като разгледа доклад с вх. № Е-ДК-

464/30.09.2013 г., във връзка с административно производство, образувано по писмено 

заявление „Пиринска Бистрица-Енергия” ЕАД с вх. № Е-ЗЛР-Р-17/27.02.2013 г.  за издаване на 

разрешение за учредяване на особен залог, както и приложените към заявлението документи, 

установи следното: 

 

„Пиринска Бистрица-Енергия” ЕАД е търговско дружество, надлежно учредено по реда на 

Търговския закон и вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията към 

Министерството на правосъдието с ЕИК 121893417. То е еднолично акционерно дружество по 

смисъла на чл. 159, ал. 1 и 2 от ТЗ, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, район 

„Триадица”, пл. „Позитано” № 2, ет. 5 и с предмет на дейност: пpoучване, cтроителство и 

изгpaждaнe, финансиранe и eксплоатация нa xидpoeлeктричecки цeнтpaли, както и всички дpуги 

дeйности, които не са забранени от закона. Управлява се по едностепенната система на управление 

със съвет на директорите в състав Йорданка Михайлова Иванова, Боян Михайлов Кършаков, Рада 

Иванова Пеева, Цветелин Христов Минков, Красимира Василева Машева. Дружеството се 

представлява от  Боян Кършаков.  Едноличен собственик на капитала на „Пиринска Бистрица-

Енергия” ЕАД е „ВЕЦ-Енергия Холдинг” ЕАД, ЕИК 201646079. Капиталът е изцяло внесен в размер 

на 10 538 000 (десет милиона петстотин тридесет и осем хиляди) лева, разделен на 11 000 

(единадесет хиляди)  обикновени, безналични, поименни, с право на глас акции с номинална 

стойност от 958 (деветстотин петдесет и осем) лева всяка. 

„Пиринска Бистрица-Енергия” ЕАД е титуляр на лицензия № Л-107-01/10.05.2001 г., издадена от 

ДКЕВР за дейността „производство на електрическа енергия” чрез  водноелектрически централи 

ВЕЦ Пирин и ВЕЦ Спанчево, обединени в каскада „Пиринска Бистрица” с обща инсталирана 

мощност от 49 MW, за срок от  20 (двадесет) години.  

С подаденото заявление се иска издаването на разрешение за учредяване на особен залог върху 

следните вземания:   

 1. Вземанията за положителния баланс към всеки един момент по всички настоящи и бъдещи 

банкови сметки на „Пиринска Бистрица-Енергия” ЕАД, включително следните банкови сметки: 

- IBAN BG95 BUIN 9561 1000 2557 18, SWIFT CODE BUINBGSF при „Алианц Банк България” 

АД; 

- IBAN BG68 BUIN 9561 1000 2557 19, SWIFT CODE BUINBGSF при „Алианц Банк България” 

АД; 

- IBAN BG75 TTBB 9400 1521 0370 6, при „Сосиете Женерал Експресбанк” АД. 

2.  Вземанията на „Пиринска Бистрица-Енергия” ЕАД по договор за покупко-продажба на 

електрическа енергия № ЕП-118/09 от 12.01.2009 г., сключен с „Национална електрическа компания” 

ЕАД, с предмет продажба на произведената нетна електрическа енергия, с изключение на 

количествата, за които производителят има сключени договори по реда на глава девета, раздел VII от 

ЗЕ или с които участва на балансиращия пазар, както и количествата електрическа енергия, 

използвани за собствени нужди, за периода, през който с нормативен акт е предвидено задължително 

изкупуване на електрическа енергия, произведена от ВИ; вземанията на „Пиринска Бистрица-

Енергия” ЕАД и по бъдещи договори за покупко-продажба на електрическа енергия между 

дружеството и трети лица;  
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3. Вземанията на „Пиринска Бистрица-Енергия” ЕАД по договор за имуществена застраховка 

„Всички рискове“ сключен със ЗАД „Алианц България”, както следва:  

застрахователни полици: 

- №. 16100123990000011 от 27.06. 2012; 

- №. 09270123990000012 от 27.06. 2012; 

- №. 09270123990000011 от 27.06. 2012; 

- № 08070123990000023 от 28.06. 2012; 

- №. 08070123990000024 от 28.06. 2012; 

и всяка друга настояща и бъдеща застраховка, във връзка с дейността на „Пиринска Бистрица-

Енергия” ЕАД, свързана с каскада „Пиринска Бистрица”.  

 

Обезпечението се прави в полза на  „Чешка Експортна Банка” АД, със седалище в гр. Прага 1, ул. 

„Водичкова” № 34/701, пк 111 21,Чешка Република, инд. № 63078333. 

 

Основание за учредяване на особения залог е обезпечаване на част от вземането на „Чешка 

Експортна Банка” АД към „Енерго-Про България” ЕАД, произтичащо от сключен Договор за срочен 

заем № 22547 от 27.09.2012 г. между „Чешка Експортна Банка” АД (заемодател), „Енерго-Про 

България” ЕАД (кредитополучател) и други дружества от групата на ЕНЕРГО-ПРО.  

С Решение № Р-181 от 26.11.2012г. ДКЕВР е издала разрешение за сключването на 

горепосочения договор, неразделна и акцесорна част от който са предвидените в него обезпечения, 

Договорът за срочен заем е сключен с цел да бъдат придобити 100% от капитала на „ВЕЦ Енергия 

Холдинг” ЕАД, в резултат на което „Енерго-Про България” ЕАД ще придобие едноличен косвен 

контрол върху следните контролирани от  „ВЕЦ Енергия Холдинг”ЕАД дружества: „Лукел” ЕООД, 

ЕИК 131299936, „Пиринска Бистрица - Енергия” ЕАД, ЕИК 121893417, „Пиринска Бистрица. – 

Каскади”ЕАД, ЕИК 200959562 - с едноличен собственик на капитала - „Пиринска Бистрица - 

Енергия” ЕАД, „Огоста Енергия” ЕООД, ЕИК 121893374, с едоличен собственик на капитала - 

„Пиринска Бистрица - Енергия” ЕАД. 

Така описаната сделка по придобиване на акциите на „ВЕЦ Енергия Холдинг”ЕАД е 

финансирана освен със собствени средства на дружеството и с външно заемно финансиране при 

условията на Договора за срочен заем. Общата сума на договора е в размер на 67,946,985 EUR 

(шестдесет и седем милиона деветстотин четиридесет и шест хиляди деветстотин осемдесет и пет 

евро). Част от заемната сума е предвидена за погасяване на задълженията на „ВЕЦ Енергия 

Холдинг”ЕАД и на нейните дъщерни дружества към различни финансиращи банки. 

В Договора за срочен заем е предвидено предоставяне на обезпечения от страна на „Енерго-Про 

България“ ЕАД в качеството му на кредитополучател и поемане на задължение от негова страна, че 

„ВЕЦ Енергия Холдинг”ЕАД и дъщерните му дружества, едно от които е „Пиринска Бистрица-

Енергия” ЕАД, след придобиването, ще предоставят посочени в договора обезпечения.   Съгласно 

чл. 18.29 -18.31 от Договора за срочен заем, Кредитополучателят („Енерго-Про България” ЕАД) 

гарантира, че „Пиринска Бистрица - Енергия” ЕАД ще предостави залог върху търговското си 

предприятие като съвкупност, с посочване на отделни активи по смисъла на чл. 21, ал. 3 от Закона за 

особените залози (за което е издадено разрешение от ДКЕВР с Решение № Р-184 от 18.02.2013 г.), 

както и обезпеченията, за чието учредяване се иска разрешение в настоящото административно 

производство, а именно залог върху вземания по сметки на дружеството, залог върху всички свои 

вземания от доставка на електрическа енергия, залог върху вземанията си по сключените 

застрахователни полици,  както и върху вземанията по всяка друга  настояща и бъдеща застраховка 

във връзка с дейността на дружеството в каскада „Пиринска Бистрица”. 

В съответствие с изискването на чл. 92, ал. 3 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на 

дейностите в енергетиката, заявителят е представил проект на договор за учредяване на особен залог 

върху вземания със страни „Чешка Експортна Банка”АД – обезпечен кредитор и „Пиринска 

Бистрица – Енергия” ЕАД – залогодател. Представено е  Решение на Съвета на директорите на 

„Пиринска Бистрица – Енергия” ЕАД от 30 януари 2013 г., с което се одобрява за учредяване на 

особен залог върху вземания  в полза на „Чешка Експортна Банка” АД. 

Залогът върху вземания се учредява в полза на банката кредитор - „Чешка Експортна Банка” АД, 

за да обезпечи размера на тази част от заема, която служи за погасяване на задълженията към други 

банки, предоставили финансиране на „ВЕЦ Енергия Холдинг”ЕАД и дъщерните му дружества в 
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размер на 22,667,547 (двадесет и два милиона шестстотин шестдесет и седем хиляди петстотин 

четиридесет и седем) евро.  

Срокът на договора за залог е до пълното погасяване на задълженията на дружеството 

кредитополучател “Енерго-Про България” ЕАД към банката, във връзка с частта от заема, 

предназначена за погасяване на задълженията на „ВЕЦ Енергия Холдинг”ЕАД и нейните дъщерни 

дружества към трети финансиращи банки ( кредит Б). 

Залогът обезпечава изцяло следните задълженията на “Енерго - Про България“ ЕАД към 

“Чешката експортна банка“ АД: 

- задължения за погасяване на главницата по заема до размера на кредит Б (€ 22,667,547) 

(двадесет и два милиона шестстотин шестдесет и седем хиляди петстотин четиридесет и седем 

Евро); 

- задължения за погасяване на лихвите по заема; 

- задължения за заплащане на наказателни лихви; 

- банкови разходи; 

Тъй като описаните обезпечения представляват по своята правна същност залог върху вземане, е 

предвидено сключване на един договор, който обединява трите вида вземания.  

В проектодоговора за залог е предвидено, че докато залогодателят не получи уведомление за 

пристъпване към изпълнение, същият ще има право свободно да оперира с всички свои банкови 

сметки и свободно да събира всички свои вземания.  

Съгласно клаузите на проектодоговора, при настъпването на събитие на неизпълнение, съгласно 

Договора за срочен заем, “Чешката експортна банка“ АД може да упражни правата си по договора за 

залог и има право да пристъпи към принудително изпълнение върху вземанията на залогодателя и да 

получи постъпленията по него като плащане на обезпечените задължения, в съответствие с реда, 

регламентиран от законодателството на Република България. 

Учредяването на залога представлява акцесорно задължение спрямо основния Договор за срочен 

заем, по който кредитополучател и задължено лице е трета страна, а не „Пиринска Бистрица 

Енергия” ЕАД, като задължението за погасяване на основното задължение е вменено на трето лице, а 

именно „Енерго-Про България” ЕАД.  В случая обезпечението по същността си представлява 

допълнителна гаранция срещу евентуална неплатежоспособност на трето лице- кредитополучателят 

„Енерго-Про България” ЕАД и останалите страни по договора за заем.  

По договора за срочен заем са предоставени и други обезпечения като: залог върху акции на 

дружествата, страни по договора за срочен заем, запис на заповед, гаранция, залог върху вземания на 

дружеството- длъжник по основния дълг и други, изчерпателно изброени в договора за предоставяне 

на банков кредит. В случай на неизпълнение от страна на длъжник, на банката-кредитор е 

предоставена възможност да насочи изпълнението към всяко едно от предоставените обезпечения, 

като практиката е кредиторът да избере онези, от които може най-бързо и ефективно да се 

удовлетвори. 

Въпреки, че не е налице чистата хипотеза на сделка на разпореждане или учредяване на особен 

залог върху имущество, с което се осъществява лицензионна дейност, залагането на вземания, 

включително прехвърлянето на правата по застрахователното обезщетение е допустимo след 

даването на разрешение от страна на ДКВЕР, тъй като съгласно чл. 21, т.23, от ЗЕ комисията 

разрешава: „..извършването  и на други сделки, които водят или могат да доведат до нарушаване 

сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятие”. С оглед на 

това, искането на „Пиринска Бистрица – Енергия” ЕАД за разрешение за учредяване на особен залог 

върху посочените в заявлението вземания се явява допустимо, тъй като попада в хипотезата на чл.92, 

ал.1, т. 1 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката във връзка с 

чл. 21, т.23 и чл. 53, ал. 5 от ЗЕ и следва да бъде разгледано за преценка на неговата основателност. 

С оглед изложеното се налага изводът, че подаденото заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-17/27.02.2013 

г.  отговаря на изискванията на чл. 92 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите 

в енергетиката и са налице предпоставките за допустимост на направеното  искане. 

От извършения икономически анализ е установено следното: 

Със заявление вх. № Е-ЗЛР-Р-17/27.02.2013 г. „Пиринска Бистрица-Енергия” ЕАД е 

представило в ДКЕВР искане за издаване на разрешение за учредяване на залог или ипотека. 

Основание за учредяването на залог върху вземанията на дружество „Пиринска Бистрица 

Енергия” ЕАД е обезпечение на част от вземанията на „Чешка Експортна Банка” АД по сключен 



 4 

срочен договор за кредит № 22547 от 27.09.2012 г. с „Енерго-Про България” ЕАД с цел придобиване 

на акциите на „ВЕЦ Енергия Холдинг”ЕАД, част от който е  „Пиринска Бистрица Енергия” ЕАД.  

Общата сума на кредита е в размер на 67 947 хил. евро (132 893 хил. лв.), като изплащането на 

кредита ще се извършва чрез месечни анюитетни вноски за срок от 14 години, съгласно План за 

погасяване на задълженията, приложен към заявлението. Лихвеният процент е определен като сбор 

от маржин в размер на 2,10 % годишно и приложимия търговски референтен лихвен процент (CIRR), 

посочен в Споразумение за насоките за официално подкрепяните експортни кредити, публикувани 

от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Представената в погасителния план 

стойност на CIRR е в размер на 2,29 %, като общият размер на лихвения процент по кредитното 

споразумение е в размер на 4,39 % годишно. Съгласно данни на Българска Народна Банка за 

лихвените проценти и обеми по нов бизнес по кредити за сектори нефинансови предприятия и 

домакинства по период на  първоначално фиксиране на лихвения процент, за кредити в евро над 5 

години към месец януари 2013 г. за нефинансовите предприятия лихвеният процент е в размер на 

6,34 %. Договореният от дружеството лихвен процент е значително по-нисък от посочените данни на 

БНБ, което от своя страна означава, че дружеството ще реализира значително по-ниски разходи за 

лихви. Учредяването на залог на вземанията на „Пиринска Бистрица Енергия” ЕАД  се прави в полза 

на банката - кредитор, за да се обезпечи тази част от размера на заема, която служи за погасяване на 

задълженията към други банки, предоставили финансиране на „ВЕЦ Енергия Холдинг” ЕАД  и 

дъщерните  му дружества  в размер на  22 668 хил. евро.   

Съгласно договора за кредит, като обезпечение на вземанията на банката кредитор, е 

учредяването на залог върху търговското предприятие на „Енерго-Про България” ЕАД, като 

съвкупност от права, задължения, фактически отношения и бъдещи вземания и на отделни негови 

активи, в т. ч. имущество, с което се извършва лицензионна дейност и респективно върху „ВЕЦ 

Енергия Холдинг” ЕАД, част от който е „Пиринска Бистрица-Енергия” ЕАД, след придобиването 

му.  

С Решение № Р-181 от 26.11.2012 г. Държавна комисия за енергийно и водно регулиране е дала 

разрешение  на „Енерго-Про България” ЕАД да сключи договора за срочен заем с „Чешка Експортна 

Банка” АД, като е разрешила на лицензианта учредяване на особен залог върху търговското си 

предприятие. Издаването на разрешение е извършено на база анализ на финансово-икономическото 

състояние, показал че „Енерго-Про България” ЕАД е в много добро финансово-икономическо 

състояние и след положителна оценка на възможностите му да обслужва задълженията си по 

предоставения банков заем.  

В изпълнение на изискванията по сключения срочен заем,  „Пиринска Бистрица Енергия” ЕАД  

е учредило особен залог на търговското си предприятие след разрешение от страна на Комисията  с 

Решение № Р-184 от 18.02.2013 г.  

Във връзка с исканото разрешение за учредяване на залог върху вземанията на „Пиринска 

Бистрица-Енергия” ЕАД  към заявлението са представени  консолидирани прогнозни паричен поток, 

баланс и отчет за доходите на „Енерго-Про България” ЕАД и „ВЕЦ Енергия Холдинг” ЕАД, част от 

който е „Пиринска Бистрица-Енергия” ЕАД  за периода на обслужване на цялото задължение 2012 г. 

– 2026 г., които съответстват на представените такива към заявление вх. № Е-ЗЛР-Р-76/04.10.2012 г., 

подадено от „Енерго-Про България” ЕАД за издаване на разрешение сключването на договора за 

кредит с „Чешка Експортна Банка” АД и учредяването на особен залог и заявление вх. № Е-ЗЛР-Р-

9/22.01.2013 г., подадено от  „Пиринска Бистрица Енергия” ЕАД за учредяване на особен залог върху 

търговското предприятие. 

От представените прогнозни разчети е видно, че приходите са формирани основно от продажби 

на електрическа енергия прогнозирани при относително постоянни количества електрическа енергия 

за реализация и утвърдените през 2012 г. цени на електрическата енергия, непроменени за целия 

период на обслужване на задължението. При определяне и утвърждаване цената на електрическа 

енергия, в годишните разходи на дружеството не се включват финансови разходи, в това число и 

разходите за лихви. 

В прогнозния паричен поток е предвидено изплащане, както на задълженията по сключения 

срочен заем, така и на финансови задължения по друг дългосрочен кредит, който към 2012 г. възлиза 

на 22 473 хил. лв. Прогнозира се наличните парични средства от цялостната дейност в края на всеки 

един от годишните периоди, за целия период на обслужване на задължението да са положителни 
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стойности, кaто се прогнозира да нарастват от 17 603 хил. лв. за 2012 г. на 134 747 хил. лв. през 2026 

г. 

Във връзка, с това, че залогът обезпечава изцяло задълженията за погасяване на главницата по 

заема до размера на кредит Б (€ 22,667,547), включително лихвите, наказателните лихви по заема и 

банковите разходи на “Енерго-Про България“ ЕАД към “Чешката експортна банка“ АД, с писмо с 

изх.№ Е-ЗЛР-Р-17/10.07.2013 г. е изискан детайлизиран прогнозен паричен поток на „Пиринска 

Бистрица-Енергия” ЕАД за периода на сключения договор за кредит, с отразени плащания на 

главницата и лихвата. 

В отговор, с писмо с вх.№ Е-ЗЛР-Р-17/18.07.2013 г. отново е представен анализираният по-горе 

консолидиран прогнозен паричен поток, баланс и отчет за доходите на „Енерго-Про България” ЕАД 

и „ВЕЦ Енергия Холдинг” ЕАД. Мотивът на дружеството да не представи отделен паричен поток с 

отразени плащания на главницата и лихвата по кредит Б е, че дружество „Енерго-Про България” 

ЕАД не предвижда отделни парични плащания само за частта на заема в размер на 22 668 хил. евро, 

както и, че за изпълнението договора за кредит в пълен размер (67 947 хил. евро) са предоставени 

редица обезпечения както от страна на „Енерго-Про България” ЕАД. 

С писмо с вх.№ Е-ЗЛР-Р-17/05.08.2013 г. „Пиринска Бистрица-Енергия” ЕАД е внесло в 

комисията прогнозен паричен поток на дружеството с отразени плащания за частта на заема в размер 

на 22 668 хил. евро, като не са представени прогнозен баланс и прогнозен отчет за приходите и 

разходите.  

Допълнително с писмо с вх.№ Е-ЗЛР-Р-17/17.09.2013 г. „Пиринска Бистрица-Енергия” ЕАД е 

внесло в комисията коригиран прогнозен паричен поток, както и прогнозен баланс и отчет за 

приходите и разходите на дружеството. 

Съгласно прогнозните отчети за доходите за периода 2013 – 2027 г., дружеството прогнозира от 

осъществяване на дейността да реализира положителни финансови резултати, като нетната печалба 

варира в зависимост от прогнозираните разходи.  

Прогнозираните приходи за разглеждания период са определени на база постоянни количества 

електрическа енергия и цени както следва: за 2013 г. цената на електрическата енергия е изчислена 

като среднопрeтеглена цена между утвърдената цена за енергия на „Пиринска Бистрица-Енергия” 

ЕАД с Решение на комисията № Ц-22/29.06.2011 г. и в момента действащата цена на електрическа 

енергия, утвърдена с Решение № Ц-25/29.07.2013 г. За периода 2014 г. – 2027 г. дружеството е 

изчислило прогнозираните приходи при действащата към момента утвърдената цена за енергия на 

„Пиринска Бистрица-Енергия” ЕАД, в размер на 61,02 лв./МВтч. 

В структурно отношение общите разходи включва средно 23% оперативни разходи, 53% 

разходи за амортизации и 23% финансови разходи, представляващи разходи за лихви. В тази връзка 

за разглеждания период оперативните разходи и разходите за амортизации нарастват,  а разходите за 

лихви намаляват.  

Прогнозните дълготрайните активи за периода 2013 – 2017 г. постепенно се увеличават  с 

4,5%, от 44 885 хил. лв. за 2013 г. на 53 349 хил. лв. за 2017 г., като от 2017 г. до края на периода 

дълготрайните активи остават постоянна величина. 

В структурно отношение краткотрайните активи са формирани от парични средства, вземания 

и материали, като основен дял заемат паричните средства, който средно за периода е 81%. 

В тази връзка общата ликвидност на дружеството за периода 2013 г. – 2027 г. изчислена, като 

отношение между краткотрайните активи и краткосрочните задължения е с нива над 1, което е 

показател, че дружеството своевременно ще разполага с достатъчно средства за покриване на 

краткосрочните си задължения. 

По отношение на капиталовата структура дружеството прогнозира поетапно увеличение на 

сумата на собствения капитал, вследствие на увеличение на стойността на общите резерви и 

неразпределената печалба.  

В представеният детайлизиран прогнозен паричен поток за периода 2013 – 2027 г. са отразени 

плащанията за частта на заема в размер на 22 668 хил. евро. Прогнозира се наличните парични 

средства от цялостната дейност в края на всеки един от годишните периоди, за целия период на 

обслужване на задължението да са положителни стойности. 

 Въз основа на всичко гореизложено и на база извършения анализ на прогнозния паричен поток 

може да бъде направен извода, че „Пиринска Бистрица-Енергия” ЕАД в състояние да генерира 

парични средства, с които да гарантира обслужването плащанията по кредит Б (€ 22,667,547), така и 
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за плащанията, свързани с оперативната търговска дейност. В тази връзка в случай, че „Енерго-Про 

България” ЕАД не е в състояние да погаси задълженията си по заема, няма да бъде нарушена 

сигурността по осъществяване на лицензионната дейност на „Пиринска Бистрица-Енергия” ЕАД, а 

именно производство на електрическа енергия, предназначена за продажба на обществения 

доставчик.  

 

В резултат на всичко гореизложено може да се направи извода, че издаването на 

разрешение на „Пиринска Бистрица-Енергия” ЕАД за учредяване на залог по договор за 

кредит, сключен между „Чешка Експортна Банка” АД и „Енерго-Про България” ЕАД, няма да 

доведе до нарушаване осъществяването на лицензионната дейност, тъй като „Енерго-Про 

България” ЕАД, в качеството си на кредитополучател и първи по ред залогодател е доказало 

наличие на финансови възможности за обслужване на кредитните си задължения и наличие на 

активи, които да служат за обезпечение на усвоения кредит.  

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 53, ал. 5 от Закона за 

енергетиката и чл. 92, ал. 1, т. и ал. 4, т. 1 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на 

дейностите в енергетиката 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Разрешава на „Пиринска Бистрица Енергия” ЕАД, ЕИК 121893417, със седалище и 

адрес на управление: гр. София 1000, район „Триадица”, пл. „Позитано” № 2, ет. 5, да  учреди в 

полза на „Чешка Експортна Банка” АД като  обезпечение на вземанията на „Чешка Експортна 

Банка” АД по Договор за срочен заем № 22547 от 27.09.2012 г., сключен с  „Енерго-Про 

България” ЕАД особен залог върху вземания, произтичащи от:  

1.1. Банкови сметки, открити в „Алианц Банк България” АД и в „Сосиете Женерал 

Експресбанк” АД; 

1.2.  Договор за покупко-продажба на електрическа енергия № ЕП-118/09 от 12.01.2009 г., 

сключен с „Национална електрическа компания” ЕАД;  

1.3. Договори за имуществено застраховане, сключени със ЗАД „Алианц България”: 

- застрахователна полица № 16100123990000011 от 27.06. 2012; 

- застрахователна полица № 09270123990000012 от 27.06. 2012; 

- застрахователна полица № 09270123990000011 от 27.06. 2012; 

- застрахователна полица № 08070123990000023 от 28.06. 2012; 

- застрахователна полица № 08070123990000024 от 28.06. 2012. 

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 14 

(четиринадесет) дневен срок. 

 

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

/Анжела Тонева/ 

 

 

     ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

 

/Емилия Савева/ 
 

 

 


