КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
София – 1000, бул.”Княз Дондуков “ № 8 -10; тел.: 988 24 98; 9359 613; факс: 988 87 82;

ПРОТОКОЛ
№ 212
София, 20.10.2015 година
Днес, 20.10.2015 г. от 15:00 ч. се проведе закрито заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията), ръководено от председателя доц. д-р Иван
Н. Иванов.
На заседанието присъстваха членовете на Комисията Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова, Валентин Петков, Димитър Кочков и главният секретар Николай Георгиев (без право на глас).
На заседанието присъстваха Е. Маринова – директор „Правна”, П. Младеновски –
началник на отдел „Ценово регулиране – електрически мрежи, търговия и пазари“ и експерти на КЕВР.
Установено бе, че няма правни пречки за провеждане на заседанието, което протече
при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1.
Доклад относно: Откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от „БОЛКАН ЕНЕРДЖИ” АД
Работна група: Ю. Митев, И. Александров, Е. Маринова,
А. Димитрова, А. Иванова, Т. Бельова
2.
Доклад относно: Откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от „БОЛКАН СОЛАР” АД
Работна група: Ю. Митев, И. Александров, Е. Маринова,
А. Димитрова, А. Иванова, Т. Бельова

Доклад относно: Откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от "БОЛКАН ЮТИЛИТИС" АД
Работна група: Ю. Митев, П. Младеновски, Е. Маринова,
А. Димитрова, П. Георгиева, Т. Бельова
3.

Доклад относно: Откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от „РАЗЛОГ ЕНЕРДЖИ ПАРК”
ЕАД
Работна група: Ю. Митев, И. Александров, Е. Маринова,
А. Димитрова, А. Иванова, Т. Бельова
4.

Доклад относно: Откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от „СОФИЯ УИНД ПАРК” АД
Работна група: Ю. Митев, И. Александров, Е. Маринова,
А. Димитрова, А. Иванова, Т. Бельова
5.

6.
Доклад относно: Прекратяване на производството за установяване на публично
държавно вземане от такса „В и К регулиране“ и лихви, дължими от "ВОДОСНАБДЯВАНЕ
И КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕООД, гр. Добрич
Работна група: Ю. Митев, И. Александров, Е. Маринова,
А. Димитрова, А. Иванова, Т. Бельова
7. Акт за установяване на публично държавно вземане от “ПРОМИШЛЕНО
ГАЗОСНАБДЯВАНЕ” ООД – в ликвидация
Работна група: Ю. Митев, Е. Маринова, Р. Тахир,
А. Димитрова, Б. Наумов, Е. Тренева
8. Акт за установяване на публично държавно вземане от “ТРАНС ГАЗ ЕНД
ТРЕЙД” АД
Работна група: Ю. Митев, Е. Маринова, Р. Тахир,
А. Димитрова, Б. Наумов, Е. Тренева
9. Доклад и проект за Решение относно: Заявление с вх. № Е–ЗЛР-Р-28 от 28.04.2015
г., подадено от „Енерго-Про Трейдинг“ ЕАД за издаване на разрешение за сключване на
договор за кредит и договор за особен залог
Работна група: П. Младеновски, Е. Маринова, Ю. Стоянов,
П. Георгиева, В. Караджова – Чернева, Д. Лефтерова
По т.1. Комисията разгледа доклад относно откриване на процедура за установяване
на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от „БОЛКАН
ЕНЕРДЖИ” АД.
„БОЛКАН ЕНЕРДЖИ” АД е титуляр на Лицензия № Л-240-01/06.08.2007 г. за дейността „производство на електрическа енергия” преди изграждане на енергийния обект.
Лицензионната такса е определена 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.,
Тарифата). 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. 3 от ЗЕ,
на основание чл. 3, ал. 3, 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 и 0,02 на сто от стойността на инвестицията по условията на лицензията. Размерът на частта от годишната такса от стойността на инвестицията
по условията на лицензията не може да надвишава 50 000 лв. Стойността на инвестицията
за съответната година се определя съгласно утвърдената от комисията инвестиционна програма на дружеството.
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).
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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).
Годишната такса за 2013 г. и за 2014 г. на “БОЛКАН ЕНЕРДЖИ” АД е в размер от
по 2 000 лв. за всяка година и е изчислена, като е отчетено, че дружеството няма приходи
от лицензионна дейност през предходната година и няма заложени инвестиции за съответната година.
След представена информация от дирекция „Ценово регулиране, лицензии и пазари“,
понастоящем „Електроенергетика и топлоенерегетика“ за размера на дължимите такси, дирекция “Обща администрация” е извършила начисления и е изготвила справка, приложена
към настоящия доклад.
Непогасените от “БОЛКАН ЕНЕРДЖИ” АД задължения към КЕВР са формирани
както следва:
Начислена е втора вноска от годишна такса за 2013 г. в размер на 1 000,00 лева, дължима към 30.11.2013 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на 8,63
лева за периода от 01.12.2013 г. до 31.12.2013 г. и сума в размер на 101,64 лева за периода
от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г.
Начислена е първа вноска от годишна такса за 2014 г. в размер на 1 000,00 лева, дължима към 31.03.2014 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на 76,59
лева за периода от 01.04.2014 г. до 31.12.2014 г.
Начислена е втора вноска от годишна такса за 2014 г. в размер на 1 000,00 лева, дължима към 30.11.2014 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на 8,64
лева за периода от 01.12.2014 г. до 31.12.2014 г.
Общото задължение на “БОЛКАН ЕНЕРДЖИ” АД към 31.12.2014 г. е начислени
главници в размер на общо 3 000,00 лева и лихви за просрочие в размер на общо 195,50 лева.
Върху неплатената главница от 3 000,00 лева, считано от 01.01.2015 г., се дължи законна
лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал.
2 от Тарифата)
Задълженията на “БОЛКАН ЕНЕРДЖИ” АД към КЕВР за издадената му Лицензия
№ Л-240-01/06.08.2007 г. за дейността „производство на електрическа енергия” преди изграждане на енергийния обект не са заплатени към настоящия момент.
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, КЕВР
Р Е Ш И:
1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по отношение
на “БОЛКАН ЕНЕРДЖИ” АД, както следва:
1.1. Начислени главници в размер на общо 3 000,00 (три хиляди) лева, представляващи:
- 1 000,00 лева, неплатена втора вноска от годишна такса за 2013 г.;
- 1 000,00 лева, неплатена първа вноска от годишна такса за 2014 г.;
- 1 000,00 лева, неплатена втора вноска от годишна такса за 2014 г.
1.2. Начислени лихви за просрочие в размер на общо 195,50 лева (сто деветдесет и
3

пет лева и петдесет стотинки), представляващи:
- 8,63 лева, начислена за периода 01.12.2013 г. до 31.12.2013 г. върху неплатена втора
вноска от годишна такса за 2013 г. в размер на 1 000,00 лева;
- 101,64 лева, начислена за периода 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. върху неплатена
втора вноска от годишна такса за 2013 г. в размер на 1 000,00 лева;
- 76,59 лева, начислена за периода 01.04.2014 г. до 31.12.2014 г. върху неплатена
първа вноска от годишна такса за 2014 г. в размер на 1 000,00 лева;
- 8,64 лева, начислена за периода 01.12.2014 г. до 31.12.2014 г. върху неплатена втора
вноска от годишна такса за 2014 г. в размер на 1 000,00 лева;
1.3. Върху неплатените главници в размер на общо 3 000,00 лева, считано от
01.01.2015 г. се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумите по банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
2. “БОЛКАН ЕНЕРДЖИ” АД 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.
Решението е взето с осем гласа „за” (И. Иванов, Р. Осман, А. Йорданов, В. Владимиров, Г. Златев, Е. Харитонова, В. Петков, Д. Кочков),.
По т.2. Комисията разгледа доклад относно откриване на процедура за установяване
на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от „БОЛКАН
СОЛАР” АД.
„БОЛКАН СОЛАР” АД е титуляр на Лицензия № Л-258-01/04.02.2008 г. за дейността
„производство на електрическа енергия” преди изграждане на енергийния обект за срок от
35 (тридесет и пет) години.
Лицензионната такса е определена 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.,
Тарифата). 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. 3 от ЗЕ, на
основание чл. 3, ал. 3, 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 и 0,02 на сто от стойността на инвестицията по условията на лицензията. Размерът на частта от годишната такса от стойността на инвестицията
по условията на лицензията не може да надвишава 50 000 лв. Стойността на инвестицията
за съответната година се определя съгласно утвърдената от комисията инвестиционна програма на дружеството.
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).
Годишната такса за 2013 г. и за 2014 г. на „БОЛКАН СОЛАР” АД е в размер от по 2
000 лв. за всяка година и е изчислена, като е отчетено, че дружеството няма приходи от
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лицензионна дейност през предходната година и няма заложени инвестиции за съответната
година.
След представена информация от дирекция „Ценово регулиране, лицензии и пазари“,
понастоящем „Електроенергетика и топлоенерегетика“ за размера на дължимите такси, дирекция “Обща администрация” е извършила начисления и е изготвила справка, приложена
към настоящия доклад.
Непогасените от „БОЛКАН СОЛАР” АД задължения към КЕВР са формирани както
следва:
Начислена е втора вноска от годишна такса за 2013 г. в размер на 1 000,00 лева, дължима към 30.11.2013 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на 8,63
лева за периода от 01.12.2013 г. до 31.12.2013 г. и сума в размер на 101,64 лева за периода
от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г.
Начислена е първа вноска от годишна такса за 2014 г. в размер на 1 000,00 лева, дължима към 31.03.2014 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на 76,59
лева за периода от 01.04.2014 г. до 31.12.2014 г.
Начислена е втора вноска от годишна такса за 2014 г. в размер на 1 000,00 лева, дължима към 30.11.2014 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на 8,64
лева за периода от 01.12.2014 г. до 31.12.2014 г.
Общото задължение на „БОЛКАН СОЛАР” АД към 31.12.2014 г. е начислени главници в размер на общо 3 000,00 лева и лихви за просрочие в размер на общо 195,50 лева.
Върху неплатената главница от 3 000,00 лева, считано от 01.01.2015 г., се дължи законна
лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал.
2 от Тарифата)
Задълженията на “БОЛКАН СОЛАР” АД към КЕВР за издадената му Лицензия Л258-01/04.02.2008 г. за дейността „производство на електрическа енергия” преди
изграждане на енергийния обект не са заплатени към настоящия момент.
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, КЕВР
Р Е Ш И:
1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по отношение на “БОЛКАН СОЛАР” АД, както следва:
1.1. Начислени главници в размер на общо 3 000,00 (три хиляди) лева, представляващи:
- 1 000,00 лева, неплатена втора вноска от годишна такса за 2013 г.;
- 1 000,00 лева, неплатена първа вноска от годишна такса за 2014 г.;
- 1 000,00 лева, неплатена втора вноска от годишна такса за 2014 г.
1.2. Начислени лихви за просрочие в размер на общо 195,50 лева (сто деветдесет
и пет лева и петдесет стотинки), представляващи:
- 8,63 лева, начислена за периода 01.12.2013 г. до 31.12.2013 г. върху неплатена втора
вноска от годишна такса за 2013 г. в размер на 1 000,00 лева;
- 101,64 лева, начислена за периода 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. върху неплатена
втора вноска от годишна такса за 2013 г. в размер на 1 000,00 лева;
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- 76,59 лева, начислена за периода 01.04.2014 г. до 31.12.2014 г. върху неплатена
първа вноска от годишна такса за 2014 г. в размер на 1 000,00 лева;
- 8,64 лева, начислена за периода 01.12.2014 г. до 31.12.2014 г. върху неплатена втора
вноска от годишна такса за 2014 г. в размер на 1 000,00 лева;
1.3. Върху неплатените главници в размер на общо 3 000,00 лева, считано от
01.01.2015 г. се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумите по
банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
2. “БОЛКАН СОЛАР” АД 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.
Решението е взето с осем гласа „за” (И. Н. Иванов, Р. Осман, А. Йорданов, В. Владимиров, Г. Златев, Е. Харитонова, В. Петков, Д. Кочков) .
По т.3. Комисията разгледа доклад относно откриване на процедура за установяване
на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от "БОЛКАН
ЮТИЛИТИС" АД.
"БОЛКАН ЮТИЛИТИС" АД е титуляр на Лицензия № Л-204-15/29.05.2006 г. за
дейността „търговия с електрическа енергия”.
Лицензионната такса е определена 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.,
Тарифата). Считано от 06.03.2015 г. Държавната комисия за енергийно и водно регулиране
е преименувана в Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията).
Съгласно чл. 3, ал. 2, т. 2 от Тарифата за лицензия, издадена при условията на чл. 39,
ал. 1 от ЗЕ се събира годишна такса в размер на 2 000 лв. 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 закона
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).
Годишната такса за 2013 г. и за 2014 г. на "БОЛКАН ЮТИЛИТИС" АД е в размер от
по 2 000 лв. за всяка година и е изчислена, като е отчетено, че дружеството няма приходи
от лицензионна дейност през предходната година и няма заложени инвестиции за съответната година.
След представена информация от дирекция „Ценово регулиране, лицензии и пазари“,
понастоящем „Електроенергетика и топлоенерегетика“ за размера на дължимите такси, дирекция “Обща администрация” е извършила начисления и е изготвила справка, приложена
към настоящия доклад.
Непогасените от "БОЛКАН ЮТИЛИТИС" АД задължения към КЕВР са формирани
както следва:
Начислена е втора вноска от годишна такса за 2013 г. в размер на 1 000,00 лева, дължима към 30.11.2013 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на 8,63
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лева за периода от 01.12.2013 г. до 31.12.2013 г. и сума в размер на 101,64 лева за периода
от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г.
Начислена е първа вноска от годишна такса за 2014 г. в размер на 1 000,00 лева, дължима към 31.03.2014 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на 76,59
лева за периода от 01.04.2014 г. до 31.12.2014 г.
Начислена е втора вноска от годишна такса за 2014 г. в размер на 1 000,00 лева, дължима към 30.11.2014 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на 8,64
лева за периода от 01.12.2014 г. до 31.12.2014 г.
Общото задължение на "БОЛКАН ЮТИЛИТИС" АД към 31.12.2014 г. е начислени
главници в размер на общо 3 000,00 лева и лихви за просрочие в размер на общо 195,50 лева.
Върху неплатената главница от 3 000,00 лева, считано от 01.01.2015 г., се дължи законна
лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал.
2 от Тарифата)
Задълженията на "БОЛКАН ЮТИЛИТИС" АД към КЕВР за издадената му Лицензия № Л-204-15/29.05.2006 г. за дейността „търговия с електрическа енергия” не са заплатени към настоящия момент.
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, КЕВР
Р Е Ш И:
1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по отношение на "БОЛКАН ЮТИЛИТИС" АД, както следва:
1.1. Начислени главници в размер на общо 3 000,00 (три хиляди) лева, представляващи:
- 1 000,00 лева, неплатена втора вноска от годишна такса за 2013 г.;
- 1 000,00 лева, неплатена първа вноска от годишна такса за 2014 г.;
- 1 000,00 лева, неплатена втора вноска от годишна такса за 2014 г.
1.2. Начислени лихви за просрочие в размер на общо 195,50 лева (сто деветдесет
и пет лева и петдесет стотинки), представляващи:
- 8,63 лева, начислена за периода 01.12.2013 г. до 31.12.2013 г. върху неплатена втора
вноска от годишна такса за 2013 г. в размер на 1 000,00 лева;
- 101,64 лева, начислена за периода 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. върху неплатена
втора вноска от годишна такса за 2013 г. в размер на 1 000,00 лева;
- 76,59 лева, начислена за периода 01.04.2014 г. до 31.12.2014 г. върху неплатена
първа вноска от годишна такса за 2014 г. в размер на 1 000,00 лева;
- 8,64 лева, начислена за периода 01.12.2014 г. до 31.12.2014 г. върху неплатена втора
вноска от годишна такса за 2014 г. в размер на 1 000,00 лева;
1.3. Върху неплатените главници в размер на общо 3 000,00 лева, считано от
01.01.2015 г. се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумите по
банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
2. "БОЛКАН ЮТИЛИТИС" АД 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.
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Решението е взето с осем гласа „за” (И. Н. Иванов, Р. Осман, А. Йорданов, В. Владимиров, Г. Златев, Е. Харитонова, В. Петков, Д. Кочков).
По т.4. Комисията разгледа доклад относно откриване на процедура за установяване
на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от „РАЗЛОГ
ЕНЕРДЖИ ПАРК” ЕАД.
„РАЗЛОГ ЕНЕРДЖИ ПАРК” ЕАД е титуляр на Лицензия № Л-374-01 от 09.01.2012 г.
за дейността „производство на електрическа енергия“ за срок от 25 (двадесет и пет) години.
Лицензионната такса е определена 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.,
Тарифата). 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.
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).
Годишната такса за 2014 г. на „РАЗЛОГ ЕНЕРДЖИ ПАРК“ ЕАД е в размер на 2 000
лева и е изчислена като е отчетено, че дружеството няма приходи от лицензионна дейност
за предходната година.
След представена информация от дирекция „Ценово регулиране, лицензии и пазари“,
понастоящем „Електроенергетика и топлоенерегетика“ за размера на дължимите такси, дирекция “Обща администрация” е извършила начисления и е изготвила справка, приложена
към настоящия доклад.
Непогасените от „РАЗЛОГ ЕНЕРДЖИ ПАРК” ЕАД задължения към КЕВР са формирани както следва:
Начислена е първа вноска от годишна такса за 2014 г. в размер на 1 000,00 лева, дължима към 31.03.2014 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на 76,59
лева за периода от 01.04.2014 г. до 31.12.2014 г.
Начислена е втора вноска от годишна такса за 2014 г. в размер на 1 000,00 лева, дължима към 30.11.2014 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на 8,64
лева за периода от 01.12.2014 г. до 31.12.2014 г.
Общото задължение на „РАЗЛОГ ЕНЕРДЖИ ПАРК“ ЕАД към 31.12.2014 г. е начислени главници в размер на общо 2 000,00 лева и лихви за просрочие в размер на общо 85,23
лева. Върху неплатената главница от 2 000,00 лева, считано от 01.01.2015 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР (чл.
7, ал. 2 от Тарифата)
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Задълженията на „РАЗЛОГ ЕНЕРДЖИ ПАРК” ЕАД към КЕВР за издадената му Лицензия Л-374-01 от 09.01.2012 г. за дейността „производство на електрическа енергия“ не
са заплатени към настоящия момент.
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, КЕВР
Р Е Ш И:
1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по отношение на „РАЗЛОГ ЕНЕРДЖИ ПАРК” ЕАД, както следва:
1.1. Начислени главници в размер на общо 2 000,00 (две хиляди) лева, представляващи първа и втора вноска от годишна такса за 2014 г.
1.2. Начислени лихви за просрочие в размер на общо 85,23 лева (осемдесет и пет

лева и двадесет и три стотинки), а именно:
- 76,59 лева, за периода от 01.04.2014 г. до 31.12.2014 г. върху неплатена първа
вноска от годишна такса за 2014 г. в размер на 1 000,00 лева;
- 8,64 лева, за периода от 01.12.2014 г. до 31.12.2014 г. върху неплатена втора вноска
от годишна такса за 2014 г. в размер на 1 000,00 лева.
1.3. Върху неплатената главница от 2 000,00 лева, считано от 01.01.2015 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. „РАЗЛОГ ЕНЕРДЖИ ПАРК” ЕАД да бъде уведомен за откриването на процедурата по т. 1, като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения
и да бъде поканен в същия срок да изпълни задължението си доброволно.
Решението е взето с осем гласа „за” (И. Н. Иванов, Р. Осман, А. Йорданов, В. Владимиров, Г. Златев, Е. Харитонова, В. Петков, Д. Кочков).

По т.5. Комисията разгледа доклад относно откриване на процедура за установяване
на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от „СОФИЯ
УИНД ПАРК” АД.
„СОФИЯ УИНД ПАРК” АД е титуляр на Лицензия № Л-259-01/04.02.2008 г. за дейността "производство на електрическа енергия" от вятърен парк преди изграждане на енергийния обект за срок от 35 (тридесет и пет) години.
Лицензионната такса е определена 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.,
Тарифата). 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. 3 от ЗЕ, на
основание чл. 3, ал. 3, 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
9

годишния му финансов отчет за предходната година и отчетната информация по видове
дейности съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗЕ и 0,02 на сто от стойността на инвестицията по
условията на лицензията. Размерът на частта от годишната такса от стойността на
инвестицията по условията на лицензията не може да надвишава 50 000 лв. Стойността на
инвестицията за съответната година се определя съгласно утвърдената от комисията
инвестиционна програма на дружеството.
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).
Годишната такса за 2013 г. и за 2014 г. на “СОФИЯ УИНД ПАРК” АД е в размер от по
2 000 лв. за всяка година и е изчислена, като е отчетено, че дружеството няма приходи от
лицензионна дейност през предходната година и няма заложени инвестиции за съответната
година.
След представена информация от дирекция „Ценово регулиране, лицензии и пазари“,
понастоящем „Електроенергетика и топлоенерегетика“ за размера на дължимите такси, дирекция “Обща администрация” е извършила начисления и е изготвила справка, приложена
към настоящия доклад.
Непогасените от “СОФИЯ УИНД ПАРК” АД задължения към КЕВР са формирани
както следва:
Начислена е втора вноска от годишна такса за 2013 г. в размер на 1 000,00 лева, дължима към 30.11.2013 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на 8,63
лева за периода от 01.12.2013 г. до 31.12.2013 г. и сума в размер на 101,64 лева за периода
от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г.
Начислена е първа вноска от годишна такса за 2014 г. в размер на 1 000,00 лева, дължима към 31.03.2014 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на 76,59
лева за периода от 01.04.2014 г. до 31.12.2014 г.
Начислена е втора вноска от годишна такса за 2014 г. в размер на 1 000,00 лева, дължима към 30.11.2014 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на 8,64
лева за периода от 01.12.2014 г. до 31.12.2014 г.
Общото задължение на “СОФИЯ УИНД ПАРК” АД към 31.12.2014 г. е начислени
главници в размер на общо 3 000,00 лева и лихви за просрочие в размер на общо 195,50 лева.
Върху неплатената главница от 3 000,00 лева, считано от 01.01.2015 г., се дължи законна
лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал.
2 от Тарифата)
Задълженията на “СОФИЯ УИНД ПАРК” АД към КЕВР за издадената му Лицензия
№ Л-259-01/04.02.2008 г. за дейността "производство на електрическа енергия" от вятърен
парк преди изграждане на енергийния обект не са заплатени към настоящия момент.
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, КЕВР
Р Е Ш И:
1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по отношение на “СОФИЯ УИНД ПАРК” АД, както следва:
1.1. Начислени главници в размер на общо 3 000,00 (три хиляди) лева, представляващи:
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- 1 000,00 лева, неплатена втора вноска от годишна такса за 2013 г.;
- 1 000,00 лева, неплатена първа вноска от годишна такса за 2014 г.;
- 1 000,00 лева, неплатена втора вноска от годишна такса за 2014 г.
1.2. Начислени лихви за просрочие в размер на общо 195,50 лева (сто деветдесет
и пет лева и петдесет стотинки), представляващи:
- 8,63 лева, начислена за периода 01.12.2013 г. до 31.12.2013 г. върху неплатена втора
вноска от годишна такса за 2013 г. в размер на 1 000,00 лева;
- 101,64 лева, начислена за периода 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. върху неплатена
втора вноска от годишна такса за 2013 г. в размер на 1 000,00 лева;
- 76,59 лева, начислена за периода 01.04.2014 г. до 31.12.2014 г. върху неплатена
първа вноска от годишна такса за 2014 г. в размер на 1 000,00 лева;
- 8,64 лева, начислена за периода 01.12.2014 г. до 31.12.2014 г. върху неплатена втора
вноска от годишна такса за 2014 г. в размер на 1 000,00 лева;
1.3. Върху неплатените главници в размер на общо 3 000,00 лева, считано от
01.01.2015 г. се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумите по
банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
2. “СОФИЯ УИНД ПАРК” АД 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.
Решението е взето с осем гласа „за” (И. Н. Иванов, Р. Осман, А. Йорданов, В. Владимиров, Г. Златев, Е. Харитонова, В. Петков, Д. Кочков).
По т.6. Комисията разгледа доклад относно прекратяване на производството за
установяване на публично държавно вземане от такса „В и К регулиране“ и лихви, дължими
от "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕООД, гр. Добрич.
С решение по т. 14 от протокол № 120 от 09.06.2015 г. Комисия за енергийно и водно
регулиране (КЕВР, Комисията) е открила процедура за установяване на публично държавно
вземане по отношение на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД, гр. Добрич с
размер на главницата от общо 39 070,01 лева и начислени лихви за просрочие в размер на
общо 1 726,78 лева. Върху неплатените главници в размер на общо 39 070,01 лева, считано
от 01.01.2015 г. се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по
банковата сметка на КЕВР.
На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД, гр. Добрич бе уведомено с писмо на КЕВР
изх. № Ф-17-15-8 от 11.06.2015 г. и известие за доставяне R PS 1040 037G0E Q, удостоверяващи уведомяването на 16.06.2015 г., като му е определен 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения по начислените суми и е поканено в същия срок да изпълни задълженията си доброволно.
На 09.09.2015 г. по банковата сметка на КЕВР постъпи плащане от “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД, гр. Добрич в размер на 41 070,01 г., представляващо
платена такса за 2014 г. в размер на общо 39 070,01 лева и лихва за просрочие в размер на
2 000,00 лева. В резултат на това плащане и съгласно т.1.3 от решение по т. 14 от протокол
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№ 120 от 09.06.2015 г. на КЕВР, върху главницата от 39 070,01 лева бе начислена лихва за
просрочие в размер на 2 738,41 лева за периода от 01.01.2015 г. до 09.09.2015 г.
Общото задължение на “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД, гр. Добрич към 09.09.2015 г. по откритата процедура за установяване на публично държавно вземане с решение по т. 14 от протокол № 120 от 09.06.2015 г. на КЕВР представлява остатък
неплатена лихва за просрочие в размер на 2 465,19 лева.
С писмо изх. № Ф-17-15-14 от 11.09.2015 г. “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД, гр. Добрич бе уведомено за дължимата лихва за просрочие в размер на
2 465,19 лева.
На 14.09.2015 г. по банковата сметка на КЕВР постъпи плащане от “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД, гр. Добрич в размер на 2 465,19 лева, представляващо
неплатена лихва за просрочие върху такси за 2014 г.
Към настоящия момент, след извършените счетоводни начисления от КЕВР и последвалите плащания от “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД, гр. Добрич, дружеството няма задължения по откритата процедура за установяване на публично държавно
вземане, видно от приложената справка към настоящия доклад.
Изказвания по т.6:
А. Димитрова отбеляза, че наскоро е извършена проверка във “ВОДОСНАБДЯВАНЕ
И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД, гр. Добрич. По време на проверката са връчени всички документи за открити процедури, издадени актове и всички задължения, които дружеството има.
В резултат на това “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД е погасило едно свое
задължение, за което на 09.06.2015 г. е открита процедура за публично държавно вземане.
Работната група предлага да се прекрати производството.
И. Н. Иванов коментира, че дружеството е сериозен длъжник и на други дружества,
сред които е и „Енерго-Про“.
Във връзка с горното и на основание чл. 56, ал. 1 от Административно-процесуалния
кодекс (АПК) и във връзка с чл. 168, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
(ДОПК), КЕВР
Р Е Ш И:
1. Прекратява производството за установяване на публично държавно вземане по отношение на “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД, гр. Добрич.
2. “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД, гр. Добрич да бъде уведомено
за прекратяване на производството за установяване на публично държавно вземане.

Решението е взето с осем гласа „за” (И. Н. Иванов, Р. Осман, А. Йорданов, В. Владимиров, Г. Златев, Е. Харитонова, В. Петков, Д. Кочков).
По т.7. Комисията, като разгледа преписка, образувана с решение на КЕВР по т.5 от
протокол № 175 от 28.08.2015 г., доклад с вх. № О-ДК-238/22.07.2015 г. и справка от дирекция
„Обща администрация” за дължимите суми от “ПРОМИШЛЕНО ГАЗОСНАБДЯВАНЕ”
ООД – в ликвидация, установи следното:

12

С решение по т.5 от протокол № 175 от 28.08.2015 г. Комисия за енергийно и водно
регулиране е открила процедура за установяване на публично държавно вземане от лицензионни и такси и лихви, дължими от “ПРОМИШЛЕНО ГАЗОСНАБДЯВАНЕ” ООД – в ликвидация с размер на главницата от общо 42 247,66 лева и начислени лихви за просрочие в
размер на общо 13 066,14 лева. Върху неплатената главница от 42 247,66 лева, считано от
05.03.2015 г. се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР.
„ПРОМИШЛЕНО ГАЗОСНАБДЯВАНЕ” ООД е титуляр на Лицензия № Л-215-08 от
11.12.2006 г. за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ” на територията на община Сливен, за срок от 35 години и Лицензия № Л-215-12 от 11.12.2006 г. за осъществяване на дейността „обществено снабдяване с природен газ” на територията на община Сливен, за срок от 35 години.
„ПРОМИШЛЕНО ГАЗОСНАБДЯВАНЕ” ООД е подало заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л63 от 12.11.2008 г. за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „снабдяване с
природен газ от краен снабдител” за територията на община Сливен във връзка с решение
№ 11854 от 06.11.2008 г. на петчленен състав на Върховния административен съд, с което е
оставено в сила решение № 4619 от 17.04.2008 г. на тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС). С решение № 4619 от 17.04.2008 г. ВАС е отменил решение № ТПрГ-8 от 11.12.2006 г. на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) в
частта му, с която на „ПРОМИШЛЕНО ГАЗОСНАБДЯВАНЕ” ООД е издадена лицензия №
Л-215-12 от 11.12.2006 г. за осъществяване на дейността „обществено снабдяване с природен газ” на територията на община Сливен.
С решение № Л-287 от 08.12.2008 г. ДКЕВР е издала на „ПРОМИШЛЕНО ГАЗОСНАБДЯВАНЕ” ООД лицензия № Л-287-12 от 08.12.2008 г. за извършване на дейността
„снабдяване с природен газ от краен снабдител” на територията на община Сливен за срок
до 11.12.2041 г. Решение № Л-287 от 08.12.2008 г. е връчено на „ПРОМИШЛЕНО ГАЗОСНАБДЯВАНЕ” ООД на 11.12.2008 г.
Със Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (обн., в ДВ бр. 17 от
06.03.2015 г.), Държавната комисия за енергийно и водно регулиране е преименувана в Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) считано от 06.03.2015 г.
На 03.12.2013 г. заложният кредитор „Инвестбанк” АД е сключил договор за продажба
на търговското предприятие „Промишлено газоснабдяване” ООД. Прехвърлянето на търговското предприятие на дружеството е вписано в Търговския регистър към Агенция по
вписванията на 16.12.2013 г.
Съгласно чл. 70 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (обн. ДВ. бр.33 от 05.04.2013 г.) издадена лицензия се прекратява с решение на
комисията в случаите, изрично посочени в чл. 71 от същата наредба. Производството по
прекратяване на лицензия се образува по инициатива на комисията или по писмено искане
на лицензианта, като лицензиантът подава заявление за прекратяване на издадената му лицензия (чл. 72 от Наредба № 3 от 2013 г.).
„ПРОМИШЛЕНО ГАЗОСНАБДЯВАНЕ” ООД е подало заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-4
от 24.01.2014 г. за издаване на разрешение за извършване на сделка на разпореждане и за
прекратяване на Лицензия № Л-215-08 от 11.12.2006 г. за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ” и Лицензия № Л-287-12 от 08.12.2008 г. за осъществяване на
дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” на територията на община Сливен.
С Решение № Л-432 от 16.02.2015 г. Комисията прекратява издадените на
„ПРОМИШЛЕНО ГАЗОСНАБДЯВАНЕ” ООД Лицензия № Л-215-08 от 11.12.2006 г. за
дейността „разпределение на природен газ” и Лицензия № Л-287-12 от 08.12.2008 г. за
дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за територията на община
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Сливен. Решение № Л-432 от 16.02.2015 г. е връчено на „ПРОМИШЛЕНО
ГАЗОСНАБДЯВАНЕ” ООД на 25.02.2015 г. Подлежало е на обжалване пред Върховния
административен съд в 14 (четиринадесет) дневен срок, но не е обжалвано.
Съгласно вписване в Търговския регистър, считано от 22.01.2015 г., „ПРОМИШЛЕНО
ГАЗОСНАБДЯВАНЕ” ООД „в ликвидация” е с прекратена търговска дейност и е обявено
в ликвидация, чийто срок първоначално е бил 22.01.2015 г., а понастоящем е продължен до
01.06.2016 г.
Лицензионните такси, дължими от „ПРОМИШЛЕНО ГАЗОСНАБДЯВАНЕ” ООД – в
ликвидация, са определени съгласно Тарифата за таксите, които се събират от ДКЕВР 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 чл. 3, ал. 3, т. 1 и т. 2 от Тарифата, за лицензия издадена при условията на чл.
39, ал. 3 от ЗЕ, се събира първоначална такса – 15 000 лева и годишна такса - 2 000 лв. 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 и 0,02 на сто от стойността на инвестицията по
условията на лицензията; размерът на частта от годишната такса от стойността на инвестицията по условията на лицензията не може да надвишава 50 000 лв.; стойността на инвестицията за съответната година се определя съгласно утвърдената от комисията инвестиционна
програма на дружеството.
Таксите се заплащат за всяка отделна лицензия (чл. 3, ал. 4 от Тарифата).
Първоначалната такса се заплаща в 7-дневен срок от деня, следващ датата на връчване
на решението (чл. 3, ал. 5 от Тарифата).
Годишната такса се заплаща за всяка календарна година от срока на действие на лицензията с изключение на календарната година, през която е издадена (чл. 3, ал. 6 от Тарифата); на две равни вноски, които се превеждат до 31 март и до 30 ноември на съответната
година (чл. 3, ал. 7 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 (чл. 3, ал. 8 от Тарифата). Таксата се заплаща в 7-дневен срок от
деня, следващ датата на връчване на решението (чл. 3, ал. 9 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 „ПРОМИШЛЕНО ГАЗОСНАБДЯВАНЕ” ООД – в ликвидация годишната такса за
2008 г. е изчислена, като е отчетено, че дружеството има приходи от лицензионна дейност
за предходната година в размер на 2 288 хил. лв., но няма стойност на инвестицията по условията на лицензията. Дължимата годишна лицензионна такса за 2008 г. е в размер на
5 258,40 лева и е получена като към постоянната компонента от 4 000,00 лева /по 2000 лв.
за всяка лицензия/ е прибавена сумата от 1 258,40 лева /0,055 от годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност съгласно годишния му финансов отчет за
предходната година/.
С Решение № Л-287 от 08.12.2008 г., връчено на „ПРОМИШЛЕНО ГАЗОСНАБДЯВАНЕ” ООД на 11.12.2008 г., е издадена Лицензия № Л-287-12 от 08.12.2008 г. за дейността
„снабдяване с природен газ от краен снабдител” за територията на община Сливен за срок
до 11.12.2041 г., за което дружеството дължи първоначална такса в размер на 15 000,00 лева.
За „ПРОМИШЛЕНО ГАЗОСНАБДЯВАНЕ” ООД – в ликвидация годишната такса за
2009 г. е изчислена, като е отчетено, че дружеството има приходи от лицензионна дейност
за предходната година в размер на 4 747 хил. лв. и стойността на инвестицията по условията
на лицензията е 1 488 хил. лева. Дължимата годишна лицензионна такса за 2009 г. е в размер
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на 6 908,45 лева и е получена като към постоянната компонента от 4 000,00 лева /по 2000
лв. за всяка лицензия/ е прибавена сумата от общо 2 908,45 лева, представляващи: 2 610,85
лева /0,055 от годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност съгласно годишния му финансов отчет за предходната година/ и 297,60 лева /0,02 на сто от
стойността на инвестицията по условията на лицензията/.
За „ПРОМИШЛЕНО ГАЗОСНАБДЯВАНЕ” ООД – в ликвидация годишната такса за
2010 г. е изчислена, като е отчетено, че дружеството има приходи от лицензионна дейност
за предходната година в размер на 4 468 хил. лв. и стойността на инвестицията по условията
на лицензията е 1 329 хил. лева. Дължимата годишна лицензионна такса за 2010 г. е в размер
на 6 723,20 лева и е получена като към постоянната компонента от 4 000,00 лева /по 2000
лв. за всяка лицензия/ е прибавена сумата от общо 2 723,20 лева, представляващи: 2 457,40
лева /0,055 от годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност съгласно годишния му финансов отчет за предходната година/ и 265,80 лева /0,02 на сто от
стойността на инвестицията по условията на лицензията/.
За „ПРОМИШЛЕНО ГАЗОСНАБДЯВАНЕ” ООД – в ликвидация годишната такса за
2011 г. е изчислена, като е отчетено, че дружеството има приходи от лицензионна дейност
за предходната година в размер на 4 917 хил. лв. и стойността на инвестицията по условията
на лицензията е 1 891 хил. лева. Дължимата годишна лицензионна такса за 2011 г. е в размер
на 7 082,55 лева и е получена като към постоянната компонента от 4 000,00 лева /по 2000
лв. за всяка лицензия/ е прибавена сумата от общо 3 082,55 лева, представляващи: 2 704,35
лева /0,055 от годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност съгласно годишния му финансов отчет за предходната година/ и 378,20 лева /0,02 на сто от
стойността на инвестицията по условията на лицензията/.
За „ПРОМИШЛЕНО ГАЗОСНАБДЯВАНЕ” ООД – в ликвидация годишната такса за
2012 г. е изчислена, като е отчетено, че дружеството има приходи от лицензионна дейност
за предходната година в размер на 7 769 хил. лв. и стойността на инвестицията по условията
на лицензията е 1 474 хил. лева. Дължимата годишна лицензионна такса за 2012 г. е в размер
на 8 567,75 лева и е получена като към постоянната компонента от 4 000,00 лева /по 2000
лв. за всяка лицензия/ е прибавена сумата от общо 4 567,75 лева, представляващи: 4 272,95
лева /0,055 от годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност съгласно годишния му финансов отчет за предходната година/ и 294,80 лева /0,02 на сто от
стойността на инвестицията по условията на лицензията/.
За „ПРОМИШЛЕНО ГАЗОСНАБДЯВАНЕ” ООД – в ликвидация годишната такса за
2013 г. е изчислена, като е отчетено, че дружеството има приходи от лицензионна дейност
за предходната година в размер на 7 604 хил. лв. и стойността на инвестицията по условията
на лицензията е 1 397 хил. лева. Дължимата годишна лицензионна такса за 2013 г. е в размер
на 8 461,60 лева и е получена като към постоянната компонента от 4 000,00 лева /по 2000
лв. за всяка лицензия/ е прибавена сумата от общо 4 461,60 лева, представляващи: 4 182,20
лева /0,055 от годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност съгласно годишния му финансов отчет за предходната година/ и 279,40 лева /0,02 на сто от
стойността на инвестицията по условията на лицензията/.
За 2013 г. и 2014 г. не са представени годишни финансови отчети от дружеството. В
тази връзка за „ПРОМИШЛЕНО ГАЗОСНАБДЯВАНЕ” ООД – в ликвидация годишните
такси за 2014 г. и 2015 г. са изчислени, както следва:

Годишната такса за 2014 г. е изчислена, като е отчетено, че дружеството няма
приходи от лицензионна дейност за предходната година и няма инвестиции по условията на
лицензията. Дължимата годишна лицензионна такса за 2014 г. е в размер на 4 000,00 лева
/по 2000 лв. за всяка лицензия/.

Годишната такса за 2015 г. е изчислена, като е отчетено, че дружеството няма
приходи от лицензионна дейност за предходната година и няма инвестиции по условията на
лицензията. Дължимата годишна лицензионна такса за 2014 г. е в размер на 4 000,00 лева
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/по 2000 лв. за всяка лицензия/. Във връзка с чл. 3, ал. 8 от Тарифата годишната сума за 2014
г. в размер на 4 000,00 лева е преизчислена пропорционално на изтеклите дни от началото
на календарната година до датата на Решението за прекратяване на лицензиите и представлява сума в размер на 504,11 лева /за 46 дни до датата на Решението на Комисията –
16.02.2015 г./
След представена информация от дирекция „ЦРЛП”, понастоящем дирекция „Природен газ“ за размера на дължимите такси, дирекция “Обща администрация” е извършила начисления и е изготвила справка, въз основа на която е изготвен доклад с вх. № О-ДК238/22.07.2015 г. и е прието решение по т.5 от протокол № 175 от 28.08.2015 г. за откриване
на процедура за установяване на публично държавно вземане спрямо „ПРОМИШЛЕНО ГАЗОСНАБДЯВАНЕ” ООД – в ликвидация.
Непогасените от „ПРОМИШЛЕНО ГАЗОСНАБДЯВАНЕ” ООД – в ликвидация задължения към КЕВР са формирани както следва:
Начислена е първа вноска от годишна лицензионна такса за 2008 г. в размер на 2 629,20
лева, дължима към 31.03.2008 г. На 17.06.2008 г. по банковата сметка на Комисията е постъпило плащане от дружеството в размер на 2 629,20 лева. В резултат на това плащане върху
неплатената в срок главница от 2 629,20 лева е начислена лихва за просрочие в размер на
84,91 лева за периода от 01.04.2008 г. до 17.06.2008 г.
Начислена е втора вноска от годишна лицензионна такса за 2008 г. в размер на 2 629,20
лева, дължима към 30.11.2008 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер
на 35,70 лева за периода от 01.12.2008 г. до 31.12.2008 г.
Начислена е първоначална такса по Лицензия № Л-287-12 от 08.12.2008 г. в размер на
15 000,00 лева, дължима към 18.12.2008 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие
в размер на 85,42 лева за периода от 19.12.2008 г. до 31.12.2008 г.
Общото задължение на „ПРОМИШЛЕНО ГАЗОСНАБДЯВАНЕ” ООД – в ликвидация
към 31.12.2008 г. представлява неплатена главница в размер на общо 17 629,20 лева и начислени лихви за просрочие в размер на общо 206,03 лева.
На 20.01.2009 г. по банковата сметка на Комисията е постъпило плащане от дружеството, представляващо главница от 17 629,20 лева и лихва от 206,03 лева. В резултат на това
плащане върху неплатените в срок главници са начислени лихви за просрочие, както следва:
върху 2 629,20 лева е начислена лихва за просрочие в размер на 22,16 лева за периода от
01.01.2009 г. до 20.01.2009 г. и върху 15 000,00 лева е начислена лихва за просрочие в размер
на 126,42 лева за периода от 01.01.2009 г. до 20.01.2009 г.
Общото задължение на „ПРОМИШЛЕНО ГАЗОСНАБДЯВАНЕ” ООД – в ликвидация
към 20.01.2009 г. представлява неплатена лихва за просрочие в размер на общо 148,58 лева.
Начислена е първа вноска от годишна лицензионна такса за 2009 г. в размер на 3 454,22
лева, дължима към 31.03.2009 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер
на 311,54 лева за периода от 01.04.2009 г. до 31.12.2009 г.
Начислена е втора вноска от годишна лицензионна такса за 2009 г. в размер на 3 454,23
лева, дължима към 30.11.2009 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер
на 31,38 лева за периода от 01.12.2009 г. до 31.12.2009 г.
Общото задължение на „ПРОМИШЛЕНО ГАЗОСНАБДЯВАНЕ” ООД – в ликвидация
към 31.12.2009 г. представлява неплатена главница в размер на общо 6 908,45 лева и начислени лихви за просрочие в размер на общо 491,50 лева. Върху неплатената главница от общо
6 908,45 лева е начислена лихва за просрочие в размер на 714,44 лева за периода от
01.01.2010 г. до 31.12.2010 г.
Начислена е първа вноска от годишна лицензионна такса за 2010 г. в размер на 3 361,60
лева, дължима към 31.03.2010 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер
на 261,33 лева за периода от 01.04.2010 г. до 31.12.2010 г.
Начислена е втора вноска от годишна лицензионна такса за 2010 г. в размер на 3 361,60
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лева, дължима към 30.11.2010 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер
на 29,47 лева за периода от 01.12.2010 г. до 31.12.2010 г.
Общото задължение на „ПРОМИШЛЕНО ГАЗОСНАБДЯВАНЕ” ООД – в ликвидация
към 31.12.2010 г. представлява неплатена главница в размер на общо 13 631,65 лева и начислени лихви за просрочие в размер на общо 1 496,74 лева. Върху неплатената главница
от общо 13 631,65 лева е начислена лихва за просрочие в размер на 1 409,04 лева за периода
от 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г.
Начислена е първа вноска от годишна лицензионна такса за 2011 г. в размер на 3 541,27
лева, дължима към 31.03.2011 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер
на 275,89 лева за периода от 01.04.2011 г. до 31.12.2011 г.
Начислена е втора вноска от годишна лицензионна такса за 2011 г. в размер на 3 541,28
лева, дължима към 30.11.2011 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер
на 31,17 лева за периода от 01.12.2011 г. до 31.12.2011 г.
Общото задължение на „ПРОМИШЛЕНО ГАЗОСНАБДЯВАНЕ” ООД – в ликвидация
към 31.12.2011 г. представлява неплатена главница в размер на общо 20 714,20 лева и начислени лихви за просрочие в размер на общо 3 212,84 лева. Върху неплатената главница
от общо 20 714,20 лева е начислена лихва за просрочие в размер на 2 139,99 лева за периода
от 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г.
Начислена е първа вноска от годишна лицензионна такса за 2012 г. в размер на 4 283,87
лева, дължима към 31.03.2012 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер
на 332,30 лева за периода от 01.04.2012 г. до 31.12.2012 г.
Начислена е втора вноска от годишна лицензионна такса за 2012 г. в размер на 4 283,88
лева, дължима към 30.11.2012 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер
на 37,48 лева за периода от 01.12.2012 г. до 31.12.2012 г.
Общото задължение на „ПРОМИШЛЕНО ГАЗОСНАБДЯВАНЕ” ООД – в ликвидация
към 31.12.2012 г. представлява неплатена главница в размер на общо 29 281,95 лева и начислени лихви за просрочие в размер на общо 5 722,61 лева. Върху неплатената главница
от общо 29 281,95 лева е начислена лихва за просрочие в размер на 2 976,27 лева за периода
от 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г.
Начислена е първа вноска от годишна лицензионна такса за 2013 г. в размер на 4 230,80
лева, дължима към 31.03.2013 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер
на 323,94 лева за периода от 01.04.2013 г. до 31.12.2013 г.
Начислена е втора вноска от годишна лицензионна такса за 2013 г. в размер на 4 230,80
лева, дължима към 30.11.2013 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер
на 36,50 лева за периода от 01.12.2013 г. до 31.12.2013 г.
Общото задължение на „ПРОМИШЛЕНО ГАЗОСНАБДЯВАНЕ” ООД – в ликвидация
към 31.12.2013 г. представлява неплатена главница в размер на общо 37 743,55 лева и начислени лихви за просрочие в размер на общо 9 059,32 лева. Върху неплатената главница
от общо 37 743,55 лева е начислена лихва за просрочие в размер на 3 836,36 лева за периода
от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г.
Начислена е първа вноска от годишна лицензионна такса за 2014 г. в размер на 2 000,00
лева, дължима към 31.03.2014 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер
на 153,19 лева за периода от 01.04.2014 г. до 31.12.2014 г.
Начислена е втора вноска от годишна лицензионна такса за 2013 г. в размер на 2 000,00
лева, дължима към 30.11.2014 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер
на 17,27 лева за периода от 01.12.2014 г. до 31.12.2014 г.
Общото задължение на „ПРОМИШЛЕНО ГАЗОСНАБДЯВАНЕ” ООД – в ликвидация
към 31.12.2014 г. представлява неплатена главница в размер на общо 41 743,55 лева, върху
която сума, считано от 01.01.2015 г. се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
Начислена е годишна лицензионна такса за 2015 г., съгласно Решение № 432 от
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16.02.2015 г. на Комисията за прекратяване на лицензиите на „ПРОМИШЛЕНО ГАЗОСНАБДЯВАНЕ” ООД – в ликвидация, в размер на 504,11 лева, за 46 дни, пропорционално на
изтеклите дни от началото на календарната година до датата на Решението за прекратяване
на лицензиите. Годишната такса за 2015 г. в размер на 504,11 лева е дължима към 04.03.2015
г. и върху нея, считано от 05.03.2015 г. се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
Съгласно направената справка по актуално състояние в Търговския регистър на Агенцията по вписванията седалището и адреса на управление на „ПРОМИШЛЕНО ГАЗОСНАБДЯВАНЕ” ООД – в ликвидация са следните: Република България, област Сливен, община Сливен, гр. Сливен 8800, ул. „Хаджи Димитър“ № 41, ап. 312. Начинът на представляване е съдружници: „Метан път строй“ ЕООД, ЕИК 119627733, г-жа Десислава Христова
Радкова и г-жа Екатерина Янкова Фурнаджиева. За ликвидатор е вписан г-н Гроздю Константинов Гроздев.
В тази връзка и на основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
(АПК), е изпратено уведомление на горепосочения адрес (писмо изх. № Ф-15-38-17 от
03.09.2015 г. на КЕВР) за откриване на процедурата за установяване на публично държавно
вземане по отношение на „ПРОМИШЛЕНО ГАЗОСНАБДЯВАНЕ” ООД – в ликвидация. С
него дружеството е поканено в 7-дневен срок от получаването му, да направи обяснения и
възражения по начислените суми и е приканено в същия срок да изпълни задълженията си
доброволно.
Писмо изх. № Ф-15-38-17 от 03.09.2015 г. на КЕВР е изпратено до „ПРОМИШЛЕНО
ГАЗОСНАБДЯВАНЕ” ООД – в ликвидация чрез „Български пощи” ЕАД с известие за
доставяне № R PS 1040 03993H R. Писмото е върнато невръчено с отбелязване от
пощенските служители „Получателят се е преместил на друг адрес”. КЕВР не разполага с
данни за друг адрес на „ПРОМИШЛЕНО ГАЗОСНАБДЯВАНЕ” ООД – в ликвидация или
на ликвидатора.
Съгласно чл. 26, ал. 1 от АПК „за започване на производството се уведомяват известните заинтересовани граждани и организации”.
На основание чл. 26, ал. 2 от АПК „ако адресът или другите възможни начини за
уведомяване (телефон, факс, електронна поща) на заинтересованите граждани и организации са неизвестни, съобщаването се извършва по реда на чл. 61, ал. 3” от АПК, в която
разпоредба е записано, че: „когато адресът на някое от заинтересованите лица не е известен
или то не е намерено на посочения от него адрес, съобщението се поставя на таблото за
обявления, в Интернет страницата на съответния орган или се оповестява по друг обичаен
начин”.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от
АПК, Съобщение с изх. № С-4 от 15.09.2015 г., е поставено на информационното табло във
фоайето на сградата на Комисията на адрес: гр. София, бул. “Княз Дондуков”
№ 8-10 и на Интернет страницата на КЕВР на дата 15.09.2015 г., за което е съставен констативен протокол.
След изтичането на 7 /седем/ дневния срок от датата на поставянето, съобщението е
свалено на дата: 23.09.2015 г., което също е документирано в констативен протокол.
В указания срок няма постъпило възражение, а задълженията на „ПРОМИШЛЕНО
ГАЗОСНАБДЯВАНЕ” ООД – в ликвидация към КЕВР по издадените му и прекратени Лицензия № Л-215-08 от 11.12.2006 г. за дейността „разпределение на природен газ“ и Лицензия № Л-287-12 от 08.12.2008 г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за територията на община Сливен не са заплатени към настоящия момент.
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Предвид гореизложеното и на основание чл. 59, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 165 и чл. 166, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШИ:
Издава по отношение на „ПРОМИШЛЕНО ГАЗОСНАБДЯВАНЕ” ООД – в ликвидация, ЕИК 109577844, със седалище и адрес на управление: Република България, Република
България, област Сливен, община Сливен, гр. Сливен 8800, ул. „Хаджи Димитър“ № 41, ап.
312.
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатени лицензионни такси
и лихви за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, включваща:
1. Начислени и неплатени главници в размер на общо 42 247,66 лева (четиридесет
и две хиляди двеста четиридесет и седем лева и шестдесет и шест стотинки), представляващи:
- 3 454,22 лева, първа вноска от годишна такса за 2009 г.;
- 3 454,23 лева, втора вноска от годишна такса за 2009 г.;
- 3 361,60 лева, първа вноска от годишна такса за 2010 г.;
- 3 361,60 лева, втора вноска от годишна такса за 2010 г.;
- 3 541,27 лева, първа вноска от годишна такса за 2011 г.;
- 3 541,28 лева, втора вноска от годишна такса за 2011 г.;
- 4 283,87 лева, първа вноска от годишна такса за 2012 г.;
- 4 283,88 лева, втора вноска от годишна такса за 2012 г.;
- 4 230,80 лева, първа вноска от годишна такса за 2013 г.;
- 4 230,80 лева, втора вноска от годишна такса за 2013 г.;
- 2 000,00 лева, първа вноска от годишна такса за 2014 г.;
- 2 000,00 лева, втора вноска от годишна такса за 2014 г.;
- 504,11 лева, годишна такса за 2015 г., изчислена като част от годишната сума, пропорционална на изтеклите дни от началото на календарната година до датата на Решението
на комисията за прекратяване на лицензиите, т.е. до 16.02.2015 г., за 46 дни.
2. Начислени и неплатени лихви за просрочие в размер на общо 13 066,14 лева
(тринадесет хиляди и шестдесет и шест лева и четиринадесет стотинки), а именно:
- 22,16 лева, начислена за периода от 01.01.2009 г. до 20.01.2009 г. върху втора вноска
от годишна такса за 2008 г. в размер на 2 629,20 лева;
- 126,42 лева, начислена за периода от 01.01.2009 г. до 20.01.2009 г. върху първоначална такса по лицензия № Л-287-12 от 08.12.2008 г. в размер на 15 000,00 лева;
- 311,54 лева, начислена за периода от 01.04.2009 г. до 31.12.2009 г. върху първа вноска
от годишна такса за 2009 г. в размер на 3 454,22 лева;
- 31,38 лева, начислена за периода от 01.12.2009 г. до 31.12.2009 г. върху втора вноска
от годишна такса за 2009 г. в размер на 3 454,23 лева;
- 714,44 лева, начислена за периода от 01.01.2010 г. до 31.12.2010 г. върху годишна
такса за 2009 г. в размер на общо 6 908,45 лева;
- 261,33 лева, начислена за периода от 01.04.2010 г. до 31.12.2010 г. върху първа вноска
от годишна такса за 2010 г. в размер на 3 361,60 лева;
- 29,47 лева, начислена за периода от 01.12.2010 г. до 31.12.2010 г. върху втора вноска
от годишна такса за 2010 г. в размер на 3 361,60 лева;
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- 1 409,04 лева, начислена за периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. върху годишна
такса за 2009 г. и 2010 г. в размер на общо 13 631,65 лева;
- 275,89 лева, начислена за периода от 01.04.2011 г. до 31.12.2011 г. върху първа вноска
от годишна такса за 2011 г. в размер на 3 541,27 лева;
- 31,17 лева, начислена за периода от 01.12.2011 г. до 31.12.2011 г. върху втора вноска
от годишна такса за 2011 г. в размер на 3 541,28 лева;
- 2 139,99 лева, начислена за периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г. върху годишна
такса за 2009 г., 2010 г. и 2011 г. в размер на общо 20 714,20 лева;
- 332,30 лева, начислена за периода от 01.04.2012 г. до 31.12.2012 г. върху първа вноска
от годишна такса за 2012 г. в размер на общо 4 283,87 лева;
- 37,48 лева, начислена за периода от 01.12.2012 г. до 31.12.2012 г. върху втора вноска
от годишна такса за 2012 г. в размер на общо 4 283,88 лева;
- 2 976,27 лева, начислена за периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г. върху годишна
такса за 2009 г., 2010 г., 2011 г. и 2012 г. в размер на общо 29 281,95 лева;
- 323,94 лева, начислена за периода от 01.04.2013 г. до 31.12.2013 г. върху първа вноска
от годишна такса за 2013 г. в размер на общо 4 230,80 лева;
- 36,50 лева, начислена за периода от 01.12.2013 г. до 31.12.2013 г. върху втора вноска
от годишна такса за 2013 г. в размер на общо 4 230,80 лева;
- 3 836,36 лева, начислена за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. върху годишна
такса за 2009 г., 2010 г., 2011 г., 2012 г. и 2013 г. в размер на общо 37 743,55 лева;
- 153,19 лева, начислена за периода от 01.04.2014 г. до 31.12.2014 г. върху първа вноска
от годишна такса за 2014 г. в размер на общо 2 000,00 лева;
- 17,27 лева, начислена за периода от 01.12.2014 г. до 31.12.2014 г. върху втора вноска
от годишна такса за 2014 г. в размер на общо 2 000,00 лева;
3. Върху неплатените главници се дължи законна лихва за забава до датата на
постъпване на сумите по банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата), а
именно:
- върху 41 743,55 лева, считано от 01.01.2015 г.;
- върху 504,11 лева, считано от 05.03.2015 г.
Установеното с този акт публично държавно вземане подлежи на доброволно плащане в 14-дневен срок от връчване на акта, чрез превеждане на дължимите суми по
банковата сметка на КЕВР:
БНБ – ЦУ, IBAN: BG78 BNBG 9661 3000 1420 01, BIC код: BNBG BGSD
След изтичане на срока за доброволно плащане актът подлежи на предварително изпълнение съгласно чл. 13, ал. 9 от Закона за енергетиката, като установеното с този акт публично държавно вземане подлежи на принудително събиране по реда на ДОПК.
Решението е взето с осем гласа „за” (И. Н. Иванов, Р. Осман, А. Йорданов, В. Владимиров, Г. Златев, Е. Харитонова, В. Петков, Д. Кочков).
По т.8. Комисията, като разгледа преписка, образувана с решение на КЕВР по т.8 от
протокол № 120 от 09.06.2015 г., доклад вх. № О-ДК-162/25.05.2015 г. и справка от дирекция
„Обща администрация” за дължимите суми от “ТРАНС ГАЗ ЕНД ТРЕЙД” АД, установи
следното:
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С решение по т.8 от протокол № 120 от 09.06.2015 г. Комисия за енергийно и водно
регулиране е открила процедура за установяване на публично държавно вземане от лицензионни и такси и лихви, дължими от “ТРАНС ГАЗ ЕНД ТРЕЙД” АД с размер на главницата
от общо 9 681,56 лева и начислени лихви за просрочие в размер на общо 3 864,54 лева.
Върху неплатената главница от 9 681,56 лева, считано от 01.01.2015 г. се дължи законна
лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и чл. 39, ал. 1, т. 3 и т. 10, и ал. 3 във връзка с чл. 43, ал.
8 от Закона за енергетиката (ЗЕ) Държавната комисия за енергийно и водно регулиране
(ДКЕВР) със свое Решение № Л-254 от 14.01.2008 г. е издала на „ТРАНС ГАЗ ЕНД ТРЕЙД”
АД, лицензия № Л-254-08 от 14.01.2008 г. за осъществяване на дейността „разпределение
на природен газ” и лицензия № Л-254-12 от 14.01.2008 г. за осъществяване на дейността
„снабдяване с природен газ от краен снабдител” за обособената територия на община Стралджа, за срок от 35 (тридесет и пет) години. С издаването на лицензиите, на основание чл.
14, ал. 3 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ, отм.), Комисията е одобрила първия бизнес план на „ТРАНС ГАЗ ЕНД ТРЕЙД” АД за периода 2007 г. –
2011 г., съставляващ приложение № 3 към издадените лицензии.
Със Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (обн., в ДВ бр. 17 от
06.03.2015 г.), Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) е преименувана в Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) считано от 06.03.2015
г.
Съгласно чл. 40, ал. 1 от ЗЕ (обн. в ДВ. бр.107 от 2003 г., изм. ДВ. бр.18 от 2004г., изм.
ДВ. бр.18 от 2005г., изм. ДВ. бр.95 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 2006г., изм. ДВ. бр.65 от 2006г.,
изм. ДВ. бр.74 от 2006г., изм. ДВ. бр.49 от 2007г., изм. ДВ. бр.55 от 2007г., изм. ДВ. бр.59
от 2007г.) лицензия се издава на юридическо лице, регистрирано по Търговския закон.
От извършената служебна проверка в търговския регистър, който се води от Агенцията
по вписванията към министъра на правосъдието, по данни съдържащи обстоятелства, вписани по силата на закон, както и на актовете, обявени по силата на закон, за търговците се
установи, следното:
„ТРАНС ГАЗ ЕНД ТРЕЙД” е акционерно дружество „АД”, с ЕИК 128617357, със седалище и адрес на управление в гр. Стралджа, Индустриална зона, регистрирано с решение
по фирмено дело № 1019 от 2006 г. по описа на Ямболския окръжен съд, под партиден №
735, том 8, страница 81.
Предметът на дейност на дружеството е: „Разпределение на природен газ, всяка друга
дейност незабранена със закон. ”
Дружеството се представлява от Йордан Димитров Тенев.
Органи на акционерното дружество са: Общо събрание на акционерите и Съвет на директорите.
Съветът на директорите се състои от следните членове: Павлин Асенов Гагаузов, Доротея Йорданова Тенева и Йордан Димитров Тенев.
Капиталът на търговското дружество е внесен изцяло и е в размер на 50 000 (петдесет
хиляди) лева, разпределен в 500 (петстотин) обикновенни поименни налични акции с право
на глас, с право на ликвидационен дял, с право на дивидент и с номинална стойност 100
(сто) лева, с емисионна стойност равна на номиналната.
Съгласно чл. 7, ал. 3, б. „а“ и б. „б“ от Устава на „ТРАНС ГАЗ ЕНД ТРЕЙД” АД, акциите от учредителните емисии са записани, както следва:
Павлин Асенов Гагаузов, е записал 250 (двеста и петдесет) броя обикновенни поименни налични акции с право: на глас, на ликвидационен дял, на дивидент и с номинална
стойност 100 (сто) лева, с емисионна стойност равна на номиналната, срещу които е направил парична вноска по набирателна сметка на дружеството с размер 25 000 (двадесет и пет
хиляди) лева, представляваща 100% от емисионната стойност на всяка записана акция.
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Доротея Йорданова Тенева, е записала 250 (двеста и петдесет) броя обикновенни поименни налични акции с право: на глас, на ликвидационен дял, на дивидент и с номинална
стойност 100 (сто) лева, с емисионна стойност равна на номиналната, срещу които е направил парична вноска по набирателна сметка на дружеството с размер 25 000 (двадесет и пет
хиляди) лева, представляваща 100% от емисионната стойност на всяка записана акция.
В конкретния случай лицензиите на „ТРАНС ГАЗ ЕНД ТРЕЙД” АД са издадени преди
да е изграден енергийният обект за осъществяване на дейносттите „разпределение на природен газ” и „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за обособената територия на
община Стралджа на основание чл. 39, ал. 1, т. 3 и т. 10, и ал. 3 от ЗЕ и съдържат условията
за изграждане на енергийния обект.
В изпълнение на заповед № З-Е-39 от 21.03.2011 г. на Председателя на ДКЕВР в периода от 29.03.2011 г. до 30.03.2011 г. е извършена проверка чрез упълномощени от ДКЕВР
лица на лицензианта „Транс газ енд трейд” АД, за която е съставен констативен протокол
№ Г-И-01 от 30.03.2011 г. Въз основа на установеното в констативния протокол са съставени
актове за установяване на административно нарушение № 1 от 23.06.2011 г. и № 2 от
23.06.2011 г., с които е установено, че: „Транс газ енд трейд” АД, в качеството му на газоразпределително предприятие, съгласно лицензия № Л-254-08 от 14.01.2008 г. за извършване на дейността „разпределение на природен газ” за територията на община Стралджа: не
е изградило и въвело в експлоатация предвидените в бизнес плана за изграждане разпределителни газопроводи по години: за 2007 г. – предвидени 1 340 метра, изградени – 0 метра;
за 2008 г. - предвидени 6 875 метра, изградени – 0 метра; за 2009 г. - предвидени 6 400 метра,
изградени – 0 метра; за 2010 г. - предвидени 2 890 метра, изградени – 0 метра, с което е
нарушило условията на т. 3.1.1. от лицензия № Л-254-08 от 14.01.2008 г.
Съгласно т. 3.1.1 от лицензия № Л-254-08 от 14.01.2008 г., издадена от ДКЕВР на
„ТРАНС ГАЗ ЕНД ТРЕЙД” АД за осъществяване на дейността „разпределение на природен
газ” за обособената територия на община Стралджа, лицензиантът се задължава да изгради
газоразпределителната мрежа, в съответствие с елементите на мрежата и местата на присъединяване към преносната мрежа посочени в приложение № 1 и в съответствие с условията
и сроковете за изграждане на мрежата, посочени в одобрения от комисията бизнес план,
представляващ приложение № 3 към издадената лицензия. В конкретния случай „Транс газ
енд трейд” АД е осъществило състава на чл. 83, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) във връзка с чл. 206, ал. 1 от ЗЕ, според който на енергийно
предприятие, което наруши условията на издадената му лицензия, се налага имуществена
санкция от 20 000 до 1 000 000 лв.
Също така „Транс газ енд трейд” АД, в качеството му на газоснабдително предприятие, съгласно лицензия № Л-254-12 от 14.01.2008 г. за извършване на дейността „снабдяване
с природен газ от краен снабдител” за територията на община Стралджа: не е сключило с
„Булгаргаз” ЕАД договор за доставка на природен газ, не е сключило с крайни потребители
договори за снабдяване с природен газ, като по този начин не е извършвало дейност по
снабдяване с природен газ от краен снабдител, с което „Транс газ енд трейд” АД не е изпълнило условията на т. 2.2. от лицензия № Л-254-12 от 14.01.2008 г. за извършване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител”.
Съгласно т. 2.2 от лицензия № Л-254-12 от 14.01.2008 г., издадена от ДКЕВР на
„ТРАНС ГАЗ ЕНД ТРЕЙД” АД за осъществяване на дейността „снабдяване с природен газ
от краен снабдител” за обособената територия на община Стралджа, лицензиантът е длъжен
при условията на всеобщо предлагана услуга съгласно ЗЕ да снабдява с природен газ с определено качество, регулирана цена и договорени други условия, битови потребители и
предприятия с по-малко от 50 души нает персонал и с годишен оборот до 19,5 мил. лв.,
които не са се възползвали от правото си да избират лицето, от което закупуват природен
газ, което не може да бъде отказвано по причини, непосочени в закона. В конкретния случай
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„Транс газ енд трейд” АД е осъществило състава на чл. 83, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания, във връзка с чл. 206, ал. 1 от Закона за енергетиката, според
който на енергийно предприятие, което наруши условията на издадената му лицензия, се
налага имуществена санкция от 20 000 до 1 000 000 лв.
Съставените АУАН № 1 от 23.06.2011 г. и АУАН № 2 от 23.06.2011 г. са връчени на
23.06.2011 г. на Милена Георгиева – упълномощена от Йордан Тенев – изпълнителен директор на „Транс газ енд трейд” АД с нотариално заверено пълномощно № 3170.
В изпълнение на контролните си правомощия по чл. 77, ал. 2, т. 1 от ЗЕ, след като е
извършена проверка на „Транс газ енд трейд” АД чрез упълномощени от Комисията лица,
се е установило, че констатираните нарушения не представляват маловажен случай, поради
което наказващият орган по чл. 225, ал. 2 от ЗЕ е издал Наказателно постановление № 12 и
Наказателно постановление № 13, определени по минимални размери съгласно чл. 206, ал.
1 от ЗЕ. Наказателните постановление са връчени на изпълнителния директор на дружеството – Йордан Тенев – на 14.12.2011 г.
С Решение № О1-Л-254 от 16.01.2012 г. ДКЕВР, след като е разгледала съставения
Акт за установяване на административно нарушение № 1 от 23.06.2011 г. и Акт за установяване на административно нарушение № 2 от 23.06.2011 г., и доклад с вх. № ЕДк-9 от 11.01.2012 г., при спазване на разпоредбите на чл. 71, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ, Наредбата, отм.) е открила процедура по отнемане издадените на „ТРАНС ГАЗ ЕНД ТРЕЙД” АД лицензии:
№ Л-254-08 от 14.01.2008 г. за осъществяване на дейността „разпределение на природен
газ“ и № Л-254-12 от 14.01.2008 г. за осъществяване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за територията на община Стралджа.
На основание чл. 73, ал. 1 и ал. 2 от НЛДЕ (отм.) комисията е изпратила писмено предупреждение на лицензианта за преустановяване на нарушенията и за отстраняване на последиците в определения от ДКЕВР срок до 16.03.2012 г., с което го е уведомила за откриване
на процедурата и е изискала писмено становище от лицензианта по основанието за откриване на процедурата. На основание чл. 71, ал. 3 от НЛДЕ (отм.), решението за откриване на
процедура по отнемане на лицензии не подлежи на обжалване.
На основание заповед № З-Е-51 от 16.03.2012 г. на Председателя на ДКЕВР на дружеството е извършена проверка на място от служители на администрацията на Комисията. Резултатите от проверката са отразени в Констативен протокол № Г-И-01 от 21.03.2012 г.
„ТРАНС ГАЗ ЕНД ТРЕЙД” АД в изпълнение на указанията на Комисията по т. 2 от
Решение № О1-Л-254 от 16.01.2012 г. на ДКЕВР е подало преработен бизнес план и заявление с вх. № Е-15-44-3 от 23.04.2012 г. с искане за утвърждаване на цени. ДКЕВР е приела,
че подаденото заявление за утвърждаване на цени не следва да се разглежда от Комисията,
тъй като към момента на извършената последваща проверка „Транс Газ Енд Трейд” АД няма
присъединен нито един потребител. Също така цените се изчисляват в съответствие с данните от бизнес плана, а начина на образуване на цените обхваща ценообразуващи елементи
за целия период на бизнес плана. При условие, че остава само една година от изтичане на
одобрения бизнес план и към момента на проверката не е изпълнена инвестиционната програма и дружеството не е осъществявало дейността по лицензиите, то цените няма да отразят
икономически обоснованите разходи за дейностите по разпределение и снабдяване с природен газ.
ДКЕВР е приела, че по сключения на 15.03.2012 г. договор № 450 между „Транс Газ
Енд Трейд” АД и „Булгаргаз” ЕАД за доставка на природен газ реалните доставки ще започнат от месец август 2012 г., съгласно приложените спецификации. Относно представения договор за заем за изграждане на ГРМ Комисията счита, че същият е сключен между
свързани лица по смисъла на ТЗ, а елементите на мрежата и присъединяването на потребителите на територията на Община Стралджа е трябвало да бъдат изградени в сроковете и
условията съобразно издадените лицензии.
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Заключението от проверката е, че „Транс Газ Енд Трейд” АД към 21.03.2012 г. не извършва дейностите по разпределение и снабдяване с природен газ от краен снабдител. Дружеството не е отстранило нарушенията по Решение № О1-Л-254 от 16.01.2012 г. на ДКЕВР,
а именно: не е изградило и въвело в експлоатация предвидените в бизнес плана за изграждане разпределителни газопроводи; към момента на проверката не извършва снабдяване с
природен газ на потребители, в т.ч. е установено, че дружеството няма приходи от лицензионна дейност.
С Решение № О2-Л-254 от 26.04.2012 г. на ДКЕВР издадено на основание чл. 21, ал. 1,
т. 1, във връзка с чл. 59, ал. 1, т. 2, предложение първо във връзка с ал. 4 от ЗЕ и чл. 75, ал.
1, т. 2 от НЛДЕ (отм.), Комисията е взела решение по силата, на което е отнела на „ТРАНС
ГАЗ ЕНД ТРЕЙД” АД лицензия № Л-254-08 от 14.01.2008 г. за осъществяване на дейността
„разпределение на природен газ” и лицензия № Л-254-12 от 14.01.2008 г. за осъществяване
на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител”, издадени за територията на
Община Стралджа, като от датата на вземане на решението „ТРАНС ГАЗ ЕНД ТРЕЙД” АД
следва да прекрати дейностите по лицензии № Л-254-08 от 14.01.2008 г. и № Л-254-12 от
14.01.2008 г. Със същото решение ДКЕВР е определила на „ТРАНС ГАЗ ЕНД ТРЕЙД” АД
срок от 2 (две) години, в който не може да кандидатства за издаване на нови лицензии за
дейностите „разпределение на природен газ” и „снабдяване с природен газ от краен снабдител”.
Решение № О2-Л-254 от 26.04.2012 г. на ДКЕВР е връчено на „ТРАНС ГАЗ ЕНД
ТРЕЙД“ АД на 14.05.2012 г. видно от известието за доставка. Същото решение е подлежало
е на обжалване пред Върховния административен съд в 14 (четиринадесет) дневен срок, но
не е обжалвано от „ТРАНС ГАЗ ЕНД ТРЕЙД“ АД.
На основание чл. 52, ал. 4, чл. 53 и чл. 83 от Закона за административните нарушения
и наказания (ЗАНН) във връзка с чл. 225, ал. 2 и чл. 206, ал. 1 от ЗЕ, ДКЕВР е издала на
„ТРАНС ГАЗ ЕНД ТРЕЙД” АД наказателно постановление № НП – 12 от 16.11.2011 г., с
което на дружеството е наложена имуществена санкция в размер на 20 000 (двадесет хиляди) лева. „ТРАНС ГАЗ ЕНД ТРЕЙД” АД е оспорило постановеното от ДКЕВР наказателно постановление № НП – 12 от 16.11.2011 г. пред Ямболския районен съд (ЯРС). С
решение № 167 от 11.04.2012 г. по НАХД № 75 от 2012 г. ЯРС е отменил наказателно постановление № НП – 12 от 16.11.2011 г. на председателя на ДКЕВР.
По касационна жалба на ДКЕВР срещу решение № 167 от 11.04.2012 г. по НАХД №
75 от 2012 г. на ЯРС е образувано КАНД № 146 по описа на Ямболския административен
съд (ЯАС) за 2012 г. С решение № 177 от 17.07.2012 г. ЯАС отменя решение № 167 от
11.04.2012 г. постановено по НАХД № 75 по описа на Районен съд гр. Ямбол за 2012 г. и
потвърждава наказателно постановление № НП – 12 от 16.11.2011 г. издадено от председателя на ДКЕВР на „ТРАНС ГАЗ ЕНД ТРЕЙД” АД, представлявано от Йордан Димитров
Тенев – изпълнителен директор, за нарушаване на издадената лицензия № Л-254-08 от
14.01.2008 г. за извършване на дейността „разпределение на природен газ“ в резултат, на
което на основание чл.206, ал. 1 от ЗЕ е наложено административно наказание имуществена
санкция в размер на 20 000 лева.
С писмо изх. № Е-15-44-7 от 24.03.2015 г. на КЕВР, Наказателно постановление № НП12 от 16.11.2011 г. на Председателя на ДКЕВР, с което е наложена имуществена санкция в
размер на 20 000,00 лева на „ТРАНС ГАЗ ЕНД ТРЕЙД“ АД е изпратено за принудително
събиране от органите на ТД на НАП – Бургас, офис Ямбол, получено от тях на 26.03.2015 г.
От изложените факти и обстоятелства могат да се направят следните изводи:
„ТРАНС ГАЗ ЕНД ТРЕЙД” АД е титуляр на лицензия № Л-254-08 от 14.01.2008 г. за
осъществяване на дейността „разпределение на природен газ” и лицензия № Л-254-12 от
14.01.2008 г. за осъществяване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител”
за обособената територия на община Стралджа издадени на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и
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чл. 39, ал. 1, т. 3 и т. 10, и ал. 3 във връзка с чл. 43, ал. 8 от Закона за енергетиката. Съгласно
т. 2.1.2 от лицензия № Л-254-08 от 14.01.2008 г. за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ” за обособената територия на община Стралджа, лицензията е издадена за 35 години и подлежи на изпълнение от датата, на която Комисията е взела решение
за нейното издаване. Съгласно т. 2.3.2 от лицензия № Л-254-12 от 14.01.2008 г. за осъществяване на дейността „снабдяване с природен газ” за обособената територия на община
Стралджа, лицензията е издадена за 35 години и подлежи на изпълнение от датата, на която
Комисията е взела решение за нейното издаване. Следователно от датата на влизане в сила
на решението на ДКЕВР за издаване на лиценизии до датата на отнемането на лицензиите
поради не изпълнение на условията по издадените лицензии, „ТРАНС ГАЗ ЕНД ТРЕЙД”
АД е обвързан със задължения произтичащи по силата на ЗЕ и Тарифата за таксите, които
се събират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката.
Лицензионните такси, дължими от „ТРАНС ГАЗ ЕНД ТРЕЙД“ АД, са определени съгласно Тарифата за таксите, които се събират от ДКЕВР 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 чл. 28, ал. 1 от ЗЕ за изпълнение на регулаторните си правомощия по ЗЕ и по
Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги комисията събира
такси за разглеждане на заявления, за издаване на сертификати, за продажба на документи
за провеждане на конкурси, лицензионни такси и такси за регистрация на експерти, като
размерът на таксите, редът и сроковете за заплащането им се определят с тарифа, одобрена
от Министерския съвет по предложение на комисията.
На основание чл. 29, ал. 2 от ЗЕ лицата, получили лицензия, заплащат лицензионни
такси за всяка издадена лицензия, както и за изменение на лицензията в случаите, посочени
в тарифата.
По силата на чл. 29, ал. 3 от ЗЕ лицензионните такси са:
1. първоначална - за издаване или изменение на лицензия, включваща разходи за нейната подготовка и разходи за регулаторната дейност по лицензията до края на текущата година и
2. годишна - включваща разходи за регулаторната дейност по лицензията за съответната година.
Годишната такса за срока на лицензията, както и за срока на продължаването й, се
заплаща от лицензианта за всяка година, следваща годината на издаването й.
Лицензионните такси се определят в зависимост от вида на извършената лицензионна
дейност и се диференцират по критерии, определени с тарифата по чл. 28, ал. 2 от ЗЕ.
Съгласно чл. 3, ал. 1 от Тарифата за таксите които се събират от Държавната комисия
за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката (тарифата, приета с ПМС № 266
от 2004 г., обн. в ДВ. бр. 89 от 2004 г. и последващите изменения) за издадена лицензия по
закона се събират първоначална и годишни такси.
Разпоредбата на чл. 3, ал. 3 от тарифата определя таксите които се събират за издадена
лицензия по чл. 39, ал. 3 от ЗЕ, а именно: по т. 1 от тарифата първоначална такса в размер
на 15 000 лв. и по т. 2 от тарифата годишна такса - 2000 лв. 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 закона и 0,02 на сто от стойността на инвестицията по условията на лицензията;
размерът на частта от годишната такса от стойността на инвестицията по условията на лицензията не може да надвишава 50 000 лв.; стойността на инвестицията за съответната година се определя съгласно утвърдената от комисията инвестиционна програма на дружеството.
Съгласно чл. 3, ал. 4 и ал. 5 от тарифата таксите се заплащат за всяка отделна лицензия,
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като първоначалната такса по ал. 3, т. 1 се заплаща в 7-дневен срок от деня, следващ датата
на връчване на решението.
Годишната такса по чл. 3, ал. 3, т. 2 и ал. 7 от тарифата се заплаща за всяка календарна
година от срока на действие на лицензията с изключение на календарната година, през която
е издадена и се заплаща на две равни вноски, които се превеждат до 31 март и до 30 ноември
на съответната година.
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.
На основание чл. 3, ал. 9 от тарифата таксата по ал. 8 се заплаща в 7-дневен срок от
деня, следващ датата на връчване на решението. Ако част от дължимата сума е внесена като
годишна вноска по реда на ал. 7, тя се приспада от пълния размер на дължимата годишна
такса. Надвнесени суми от годишни такси се възстановяват без лихва в едномесечен срок
от датата на връчване на решението, но не по-късно от края на календарната година.
За дата на плащане на дължимата такса се счита денят, в който преведената сума е
постъпила по сметката на ДКЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
За „ТРАНС ГАЗ ЕНД ТРЕЙД” АД годишната такса за 2009 г. е изчислена, като е отчетено, че дружеството няма приходи от лицензионна дейност за предходната година и стойността на инвестицията по условията на лицензията е 851 хил.лева. Дължимата годишна
лицензионна такса за 2009 г. е в размер на 4 170,20 лева и е получена като към постоянната
компонента от 4 000,00 лева е прибавена сумата от 170,20 лева /0,02 на сто от стойността на
инвестицията по условията на лицензията/.
За „ТРАНС ГАЗ ЕНД ТРЕЙД” АД годишната такса за 2010 г. е изчислена, като е отчетено, че дружеството няма приходи от лицензионна дейност за предходната година и стойността на инвестицията по условията на лицензията е 609 хил.лева. Дължимата годишна
лицензионна такса за 2010 г. е в размер на 4 121,80 лева и е получена като към постоянната
компонента от 4 000,00 лева е прибавена сумата от 121,80 лева /0,02 на сто от стойността на
инвестицията по условията на лицензията/.
За „ТРАНС ГАЗ ЕНД ТРЕЙД” АД годишната такса за 2011 г. е изчислена, като е отчетено, че дружеството няма приходи от лицензионна дейност за предходната година и стойността на инвестицията по условията на лицензията е 609 хил.лева. Дължимата годишна
лицензионна такса за 2011 г. е в размер на 4 121,80 лева и е получена като към постоянната
компонента от 4 000,00 лева е прибавена сумата от 121,80 лева /0,02 на сто от стойността на
инвестицията по условията на лицензията/.
За „ТРАНС ГАЗ ЕНД ТРЕЙД” АД годишната такса за 2012 г. е изчислена като e отчетено, че дружеството няма приходи от лицензионна дейност за предходната година и няма
стойност на инвестицията по условията на лицензията. Дължимата годишна лицензионна
такса за 2012 г. е в размер на общо 4 000,00 лева, но във връзка с чл. 3, ал. 8 от Тарифата
годишната сума, пропорционално на изтеклите дни от началото на календарната година до
датата на Решението за прекратяване на лицензиите /отнемане/ – представлява сума в размер на 1 267,76 лева /за 116 дни до датата на Решението на Комисията – 26.04.2012 г./
След представена информация от дирекция „ЦРЛП”, понастоящем дирекция „Природен газ“ за размера на дължимите такси, дирекция “Обща администрация” е извършила начисления и е изготвила справка, въз основа на която е изготвен доклад с вх. № О-ДК162/25.05.2015 г. и е прието решение по т.8 от протокол № 120 от 09.06.2015 г. за откриване
на процедура за установяване на публично държавно вземане спрямо „ТРАНС ГАЗ ЕНД
ТРЕЙД” АД.
Непогасените от „ТРАНС ГАЗ ЕНД ТРЕЙД” АД задължения към КЕВР са формирани
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както следва:
Начислена е първа вноска от годишна лицензионна такса за 2009 г. в размер на 2 085,10
лева, дължима към 31.03.2009 г.
На 26.10.2009 г. по банковата сметка на Комисията постъпва плащане от „ТРАНС ГАЗ
ЕНД ТРЕЙД” АД представляващо главница в размер на общо 4 000,00 лева. В резултат на
това плащане е начислена лихва за просрочие в размер на 147,36 лева за периода от
01.04.2009 г. до 26.10.2009 г. върху неплатената в срок първа вноска от годишна лицензионна такса за 2009 г. в размер на 2 085,10 лева.
Начислена е втора вноска от годишна лицензионна такса за 2009 г. в размер на 2 085,10
лева, дължима към 30.11.2009 г. В резултат на това начисление общото задължение на
„ТРАНС ГАЗ ЕНД ТРЕЙД” АД към 30.11.2009 г. представлява остатък неплатена част от
втора вноска от годишна лицензионна такса за 2009 г. в размер на 170,20 лева и лихва за
просрочие в размер на 147,36 лева.
Върху неплатената главница от 170,20 лева е начислена лихва за просрочие в размер
на 1,55 лева за периода от 01.12.2009 г. до 31.12.2009 г. и 17,60 лева за периода от 01.01.2010
г. до 31.12.2010 г.
Начислена е първа вноска от годишна лицензионна такса за 2010 г. в размер на 2 060,90
лева, дължима към 31.03.2010 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер
на 160,21 лева за периода от 01.04.2010 г. до 31.12.2010 г.
Начислена е втора вноска от годишна лицензионна такса за 2010 г. в размер на 2 060,90
лева, дължима към 30.11.2010 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер
на 18,07 лева за периода от 01.12.2010 г. до 31.12.2010 г.
Общото задължение на „ТРАНС ГАЗ ЕНД ТРЕЙД” АД към 31.12.2010 г. представлява
неплатен остатък от втора вноска от годишна такса за 2009 г. и неплатени първа и втора
вноска от годишна такса за 2010 г. в размер на общо 4 292,00 лева и лихви за просрочие в
размер на общо 344,79 лева. Върху неплатената главница в размер на общо 4 292,00 лева е
начислена лихва за просрочие в размер на 443,64 лева за периода от 01.01.2011 г. до
31.12.2011 г.
Начислена е първа вноска от годишна лицензионна такса за 2011 г. в размер на 2 060,90
лева, дължима към 31.03.2011 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер
на 160,56 лева за периода от 01.04.2011 г. до 31.12.2011 г.
Начислена е втора вноска от годишна лицензионна такса за 2011 г. в размер на 2 060,90
лева, дължима към 30.11.2011 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер
на 18,14 лева за периода от 01.12.2011 г. до 31.12.2011 г.
Общото задължение на „ТРАНС ГАЗ ЕНД ТРЕЙД” АД към 31.12.2011 г. представлява
неплатен остатък от втора вноска от годишна такса за 2009 г. и неплатени първа и втора
вноска от годишни такси за 2010 г. и за 2011 г. в размер на общо 8 413,80 лева и лихви за
просрочие в размер на общо 967,13 лева. Върху неплатената главница в размер на общо
8 413,80 лева е начислена лихва за просрочие в размер на 861,16 лева за периода от
01.01.2012 г. до 31.12.2012 г.
Съгласно Решение № О2-Л-254 от 26.04.2012 г. за отнемане на Лицензия
№ Л-254-08 от 14.01.2008 г. за дейността „разпределение на природен газ“ и Лицензия №
Л-254-12 от 14.01.2008 г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за
територията на община Стралджа е начислена годишна такса за 2012 г. пропорционално на
изтеклите дни от началото на календарната година до датата на Решението за прекратяване
на лицензиите /отнемане/ и е сума в размер на 1 267,76 лева, дължима към 21.05.2012 г.
Върху неплатената главница от 1 267,76 лева е начислена лихва за просрочие в размер на
78,92 лева за периода от 22.05.2012 г. до 31.12.2012 г.
Общото задължение на „ТРАНС ГАЗ ЕНД ТРЕЙД” АД към 31.12.2012 г. представлява
неплатен остатък от втора вноска от годишна такса за 2009 г.; неплатени първа и втора
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вноска от годишни такси за 2010 г. и за 2011 г. и годишна такса за 2012 г. изчислена пропорционално на изтеклите дни от началото на календарната година до датата на Решението
за прекратяване на лицензиите /отнемане/ в размер на общо 9 681,56 лева и лихви за просрочие в размер на общо 1 907,21 лева. Върху неплатената главница в размер на общо
9 681,56 лева е начислена лихва за просрочие в размер на 973,27 лева за периода от
01.01.2013 г. до 31.12.2013 г. и лихва за просрочие в размер на 984,06 лева за периода от
01.01.2014 г. до 31.12.2014 г.
Върху неплатената главница в размер на общо 9 681,56 лева, считано от 01.01.2015 г.
се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на
КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс „ТРАНС ГАЗ
ЕНД ТРЕЙД” АД е уведомен за откриване на процедурата с писмо изх. № Ф-15-44-2 от
11.06.2015 г. и известие за доставяне R PS 1040 037G0K W, удостоверяващи уведомяване
на 24.06.2015 г., като му е определен 7-дневен срок за обяснения и възражения по начислените суми. В указания срок няма постъпили възражения, а задълженията на „ТРАНС ГАЗ
ЕНД ТРЕЙД” АД към КЕВР по издадените му и прекратени /отнети/ Лицензия № Л-254-08
от 14.01.2008 г. за дейността „разпределение на природен газ“ и Лицензия № Л-254-12 от
14.01.2008 г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за територията
на община Стралджа не са заплатени към настоящия момент.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 59, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 165 и чл. 166, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШИ:
Издава по отношение на „ТРАНС ГАЗ ЕНД ТРЕЙД” АД, ЕИК 128617357,
със седалище и адрес на управление: Република България, област Ямбол, община Стралджа,
гр. Стралджа 8680, Индустриална зона
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатени лицензионни такси
и лихви за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, включваща:
1. Начислени главници в размер на общо 9 681,56 лева (девет хиляди шестстотин
осемдесет и един лева и петдесет и шест стотинки), представляващи:
- 170,20 лева, неплатен остатък от втора вноска от годишна такса за 2009 г., дължима
към 30.11.2009 г.;
- 2 060,90 лева, неплатена първа вноска от годишна такса за 2010 г., дължима към
31.03.2010 г.;
- 2 060,90 лева, неплатена втора вноска от годишна такса за 2010 г., дължима към
30.11.2010 г.;
- 2 060,90 лева, неплатена първа вноска от годишна такса за 2011 г., дължима към
31.03.2011 г.;
- 2 060,90 лева, неплатена втора вноска от годишна такса за 2011 г., дължима към
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30.11.2011 г.;
- 1 267,76 лева, неплатена годишна такса за 2012 г., изчислена като част от годишната
сума, пропорционална на изтеклите дни от началото на календарната година до датата на
решението на комисията за прекратяване /отнемане/ на лицензиите, дължима към 21.05.2012
г.
2. Начислени лихви за просрочие в размер на общо 3 864,54 лева (три хиляди
осемстотин шестдесет и четири лева и петдесет и четири стотинки), представляващи:
- 147,36 лева, начислена за периода от 01.04.2009 г. до 26.10.2009 г. върху първа
вноска от годишна такса за 2009 г. в размер на 2 085,10 лева;
- 1,55 лева, начислена за периода от 01.12.2009 г. до 31.12.2009 г. върху неплатен
остатък от втора вноска от годишна такса за 2009 г. в размер на 170,20 лева;
- 17,60 лева, начислена за периода от 01.01.2010 г. до 31.12.2010 г. върху неплатен
остатък от втора вноска от годишна такса за 2009 г. в размер на 170,20 лева;
- 160,21 лева, начислена за периода от 01.04.2010 г. до 31.12.2010 г. върху първа
вноска от годишна такса за 2010 г. в размер на 2 060,90 лева;
- 18,07 лева, начислена за периода от 01.12.2010 г. до 31.12.2010 г. върху втора
вноска от годишна такса за 2010 г. в размер на 2 060,90 лева;
- 443,64 лева, начислена за периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. върху неплатена главница в размер на общо 4 292,00 лева;
- 160,56 лева, начислена за периода от 01.04.2011 г. до 31.12.2011 г. върху първа
вноска от годишна такса за 2011 г. в размер на 2 060,90 лева;
- 18,14 лева, начислена за периода от 01.12.2011 г. до 31.12.2011 г. върху втора
вноска от годишна такса за 2011 г. в размер на 2 060,90 лева;
- 861,16 лева, начислена за периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г. върху неплатена главница в размер на общо 8 413,80 лева;
- 78,92 лева, начислена за периода от 22.05.2012 г. до 31.12.2012 г. върху неплатена годишна такса за 2012 г. в размер на 1 267,76 лева;
- 973,27 лева, начислена за периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г. върху неплатена главница в размер на общо 9 681,56 лева;
- 984,06 лева, начислена за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. върху неплатена главница в размер на общо 9 681,56 лева.
3. Върху неплатените главници в размер на общо 9 681,56 лева, считано от
01.01.2015 г. се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумите по
банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
Установеното с този акт публично държавно вземане подлежи на доброволно плащане в 14-дневен срок от връчване на акта, чрез превеждане на дължимите суми по
банковата сметка на КЕВР:
БНБ – ЦУ
IBAN: BG78 BNBG 9661 3000 1420 01
BIC код: BNBG BGSD
След изтичане на срока за доброволно плащане актът подлежи на предварително изпълнение съгласно чл. 13, ал. 9 от Закона за енергетиката, като установеното с този акт публично държавно вземане подлежи на принудително събиране по реда на ДОПК.
Решението е взето с осем гласа „за” (И. Н. Иванов, Р. Осман, А. Йорданов, В. Владимиров, Г. Златев, Е. Харитонова, В. Петков, Д. Кочков).
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Р. Осман коментира таксите, които КЕВР събира. Той счита, че са ниски, тъй като в
продължение на години не са коригирани. Р. Осман предложи да се обсъди дали тези такси
са достатъчно обосновани.
И. Н. Иванов отговори, че размерът на таксите се определят с решение на МС.
Р. Осман потвърди това, но уточни, че се прави по предложение на Комисията.
И. Н. Иванов подкрепи предложението на Р. Осман и предложи съвместно с дирекция
„Правна“ и с отдел "Финансово-стопанска дейност" да се обсъди дали таксите трябва да
бъдат актуализирани.
По т.9. Комисията, след като разгледа всички факти и обстоятелства, относими към
административната преписка, образувана по заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-28 от 28.04.2015 г.,
подадено от „Енерго-Про Трейдинг“ ЕАД за издаване на разрешение за сключване на
сделки, които водят или могат да доведат до нарушаване сигурността на снабдяването,
както и доклад с вх. № Е-Дк-285 от 16.10.2015 г., установи следното:
Административното производство е образувано по заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-28 от
28.04.2015 г., подадено в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията)
от „Енерго-Про Трейдинг“ ЕАД („дружество”, „заявител”), с искане за издаване на разрешение за сключване на договор за кредит за оборотни средства и договор за особен залог
върху вземания.
За проучване на постъпилите от дружеството документи и съдържащите се в тях обстоятелства и данни, със Заповед № З-Е-139 от 25.06.2015 г. на председателя на КЕВР е
сформирана работна група, която да установи допустимостта и основателността на искането.
Въз основа на представените информация и документи от заявителя и направеното проучване, Комисията приема за установено следното:
„Енерго-Про Трейдинг“ ЕАД, с предишно наименование „Енерго-Про България
Трейдинг“ ЕАД, е еднолично акционерно дружество, надлежно учредено по реда на Търговския закон и вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК
201398872, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, район „Триадица“, пл.
„Позитано” № 2, ет. 5, с предмет на дейност: търговия, внос и износ на електрическа енергия, координиране на балансиращи групи, търговия с квоти за парникови газове и други
енергийни стоки след получаване на съответния лиценз за това, както и всяка друга търговска дейност, незабранена от закона. Дружеството се представлява заедно и поотделно от
членовете на Съвета на директорите - Боян Михайлов Кършаков, Яромир Тесарж, Иржи
Крушина и Яна Маринова Димитрова. Капиталът на „Енерго-Про Трейдинг“ ЕАД е в размер на 5 349 990 лв., който е изцяло внесен. Дружеството е собственост на ЕНЕРГО-ПРО,
Република Чехия.
„Енерго-Про Трейдинг“ ЕАД е титуляр на лицензия № Л-360-15 от 21.07.2011 г. за
дейността „търговия с електрическа енергия”, издадена от КЕВР за срок от 10 години и
изменена с Решение И1-Л-360 от 09.12.2013 г., като е допълнена с права и задължения на
„координатор на стандартна балансираща група“.
Съгласно чл. 96 от Закона за енергетиката (ЗЕ) търговците на електрическа енергия
са лицензирани за дейността си лица, които отговарят на условията за финансово гаранти-
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ране на сключваните от тях сделки с електрическа енергия, определени в Правилата за условията и реда за предоставяне на достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи, приети от Комисията с решение по Протокол № 147 от 14.10.2013 г., т. 2 (Правилата). Според чл. 19, ал. 2 от Правилата, за обезпечаване на задълженията си по сделките
с електрическа енергия, търговецът на електрическа енергия поддържа в специална сметка
сума в размер на 1/24 част от годишния си оборот от търговия с електрическа енергия на
територията на Република България, но не по-малко от 150 000 лв., като банката е длъжна
при поискване да предоставя информация на КЕВР относно оборотите и салдото по специалната сметка. Съгласно алинея 6 на същата разпоредба, сумата по специалната сметка може
да бъде използвана от търговеца за изпълнение на задължения при осъществяване на лицензионната дейност, като възстановяването й до определения в алинея 2 размер се извършва в
срок до 20 (двадесет) работни дни. Комисията може по искане на търговеца да приеме като
финансово обезпечение неотменима банкова гаранция или друго обезпечение на същата
стойност, при същите условия и с идентична ликвидност (арг. от чл. 19, ал. 7 от Правилата).
Разпоредбата на чл. 21, ал. 1 от ЗЕ регламентира правомощията на Комисията, посредством които се осъществява регулаторната ѝ дейност. За регулиране на дейността по
търговия с електрическа енергия съгласно т. 23 от същата правна норма, Комисията разрешава извършването на сделки, които водят или могат да доведат до нарушаване сигурността
на снабдяването вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятие. Посочените правомощия на КЕВР са детайлизирани в разпоредбите на Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране дейностите в енергетиката (НЛДЕ), според които Комисията дава разрешение за:
учредяване на залог, включително особен залог или ипотека върху имущество, с което се
осъществява лицензионна дейност; извършване на сделки, които водят или могат да доведат
до нарушаване сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост на енергийното
предприятие, съгласно чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗЕ, а именно - издаване на облигации, заеми със
срок на погасяване по-дълъг от една година, договори за изкупуване на енергия със срок,
по-дълъг от една година; сключване на сделки на стойност повече от 10 на сто от активите
на лицензианта съгласно последния одитиран годишен финансов отчет (аргумент от чл. 92,
ал. 1, т. 1 – т. 3 от НЛДЕ).
Договор за кредит
Видно от информацията, съдържаща се в представеното заявление и документите
към него, целта на договора за кредит е допълване на недостиг от оборотни средства в
размер до 1 000 000 (един милион) евро, предназначени за: извършване на основната дейност на заявителя – търговия с електрическа енергия, финансирането на други оперативни
разходи, свързани с нея, както и за издаване на банкови гаранции за участие в търг, за
добро изпълнение и за изпълнение на парично задължение. Съгласно условията на представения проект на договор, във всеки един момент размерът на издадените банкови гаранции и размерът на предоставените оборотни средства не може да надхвърля 1 000 000
(един милион) евро.
Срокът на кредита е до 60 месеца от датата на сключване на договора, като първоначалният срок за ползване на кредитната линия е 12 месеца. Годишната лихва е формирана от 1-месечен СОФИБОР плюс надбавка в размер на 2, 25 процентни пункта.
От представения годишен финансов отчет на „Енерго-Про Трейдинг“ ЕАД е видно,
че дружеството формира приходи от лицензионна дейност в размер на 33 787 хил. лв. за
2014 г. и 18 428 хил. лв. за 2013 г. Този размер, съотнесен към задължението за поддържане
на специална сметка със стойности, посочени в чл. 19, ал. 2 от Правилата, обезпечава в
достатъчна степен задълженията на дружеството по сделките с електрическа енергия като
съдържа достатъчно финансови гаранции за страните – продавачи по тях.
Въз основа на гореизложеното може да се направи извод, че „Енерго-Про Трейдинг“ ЕАД ще притежава финансова възможност да изпълнява условията по кредита
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за оборотни средства без да застрашава сигурността на снабдяването вследствие на
задлъжнялост на енергийното предприятие.
Договор за особен залог
Съгласно представения проект на договор за особен залог, за обезпечаване на сумите
по кредита „Енерго-Про Трейдинг” ЕАД следва да учреди особени залози върху свои вземания, както следва:
1. Първи по ред особен залог върху всички настоящи и бъдещи вземания на кредитополучателя, произтичащи от настоящи и последващо сключвани договори за доставка на
електрическа енергия, както и за анексите към тях.
2. Първи по ред особен залог върху всички настоящи и бъдещи вземания по всички
настоящи и бъдещи банкови сметки на кредитополучателя, открити в „Банка ДСК” ЕАД.
Видно от горното, обезпеченията, предмет на посочените договори, представляват
вземания на „Енерго-Про Трейдинг” ЕАД към неговите клиенти по договори за доставка на
електрическа енергия. Доколкото дейността на търговците не е монополна, а се осъществява в условията на свободна конкуренция, интересите на крайните клиенти не са застрашени дори и в хипотеза на принудително изпълнение върху посочените вземания. Този извод е верен предвид 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, както и
на крайни клиенти, които не могат да бъдат клиенти на крайния снабдител до избора на
друг доставчик, снабдяването с електрическа енергия се осъществява от доставчик от последна инстанция (арг. от чл. 95а, ал. 1 от ЗЕ и § 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на
Правилата).
С оглед на изложените по-горе аргументи и предвид характера на извършваната от
заявителя дейност, сключването на договора за кредит и на договора за особен залог от
страна на „Енерго-Про Трейдинг” ЕАД не води и не може да доведе до нарушаване сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятие.
Изказвания по т.9:
Докладва Е. Маринова.
Р. Осман подкрепи предложението на работната група. Осман подчерта, че заявлението на „Енерго-Про Трейдинг” ЕАД е от 28.04.2015 г. Р. Осман обърна внимание на служителите, че когато има такива ясни текстове в Закона, не подлежи на коментар дали е възможно със задна дата Комисията да издава удостоверения. Трябва да се отбягват срещи, ако
някой изисква такива. На такива срещи трябва да се държи да участва представител (председател или член) на КЕВР. Р. Осман има наблюдение, че някои компании се опитват да
влияят на определени процеси. Всеки трябва да изчака своя ред, тъй като Комисията е натоварена. Ще си получи разрешението, а не да прескочи разрешение на Комисията, когато
изрично законът казва (има случаи, когато без това разрешение се опитват да влияят на
други органи). Р. Осман не се съмнява в лоялността на работната група, но това е неговата
молба.
И. Н. Иванов каза, че на специализираната и обща администрация е дадена съвсем
ясна индикация, че спазването на законите е императив за КЕВР. Това трябва да се има
предвид. Ако се оказва натиск по определен начин за вземане на решение, което не отговаря
на нормативната база, Комисията застава зад администрацията, за да се защити законността
и всички нормативни актове, които Комисията е издала или е задължена да спазва. Изказването на Р. Осман е от общ характер за случаи, когато се правят опити да се окаже натиск
за вземане на решения.
Е. Харитонова попита за каква сума става въпрос. Във връзка със споменатата дата
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от Р. Осман, откогато са изминали шест месеца, дружеството търси пари за оборотни средства. Комисията се е забавила шест месеца, което не звучи добре.
Е. Маринова отговори, че договорът им за кредит е в размер на 1 млн. евро за период
от 60 месеца. Аргументът на дружеството е, че се прави с оглед недостиг на оборотни средства.
Е. Харитонова отново каза, че става въпрос за недостиг на оборотни средства и счита,
че има голямо забавяне. Е. Харитонова попита сега „Енерго-Про Трейдинг” ЕАД искат ли
този заем.
И. Н. Иванов отговори, че го искат.
Р. Осман каза, че няма разминаване с позициите на Е. Харитонова, но счита, че натовареността на дирекциите е причина за забавяне на решението. От дирекция „Правна“ в
работно време реално има 2-3 експерти, останалите са по дела. Проблемът с натовареността
на дирекциите би могъл да се разреши, искайки допълнителен бюджет за допълнителни експерти. Тези компании трябва да знаят максималното време за получаване на решение, което да има бъде съобщено на тези срещи. На пръв поглед изглежда, че процесът е дълъг, но
има обективни причини за това.
Р. Осман предложи, ако са толкова много подобни искания за разрешения, подходът
да се промени. Осман предложи главният секретар да разпределя организационно преписките за разглеждане, оперативните проблеми да бъдат разпределяни напред, но това ще е за
сметка на нещо друго.
А. Йорданов попита работната група има ли статистика за броя подадени в Комисията и разгледани искания, от типа на подаденото от „Енерго-Про Трейдинг” ЕАД. Лицензираните дружества за търговия с електрическа енергия обичайно не разполагат с активи в
голям размер и очевидно повечето от тях прибягват към оборотни кредити. А. Йорданов
попита има ли други такива искания от лицензианти.
Е. Маринова отговори, че има още едно искане, което е в по-напреднал стадий, в
процес на довършване. Има и 4-5 заявления от търговци, на които са изпратени писма за
допълване на изискуемите документи.
А. Йорданов предполага, че има компании, които прибягват до вземане на кредит,
без да следват законовата процедура - да искат разрешение.
Е. Маринова отговори, че не е запозната с този въпрос. Тя може да вземе отношение
по това, което се случва в Комисията.
П. Младеновски каза, че има много компании, които не са искали разрешение. Искането на разрешения е започнало след писмо на КЕВР до банките, в което се казва, че получаването на кредит без такова разрешение нарушава законовите разпоредби. При отпускане
на кредити банката следва да изисква това решение на КЕВР.
И. Н. Иванов потвърди, че от м. декември 2014 г. има писмо от Комисията до банковите институции, че исканията за получаване на кредит от търговците на електрическа енергия е необходимо да бъдат придружавани с разрешение от страна на Комисията. КЕВР е
взела решение да се произнася с решение по всяко такова искане. Това е причината да има
такова забавяне. Когато дружество представи всички изискуеми документи, в едномесечен
срок трябва да има произнасяне.
Предвид гореизложеното
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
Р Е Ш И:
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1. На основание чл. 92, ал. 1, т. 2 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране
на дейностите в енергетиката дава разрешение на „Енерго-Про Трейдинг” ЕАД за сключване на Договор за кредит за оборотни средства с „Банка ДСК” ЕАД, съгласно представения
по преписката проект.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за енергетиката дава разрешение на
„Енерго-Про Трейдинг” ЕАД за сключване на Договор за особен залог на вземания с „Банка
ДСК” ЕАД, съгласно представения по преписката проект.
Решението е взето с осем гласа „за” (И. Н. Иванов, Р. Осман, А. Йорданов, В. Владимиров, Г. Златев, Е. Харитонова, В. Петков, Д. Кочков) , от които четири гласа (А. Йорданов, В. Владимиров, Г. Златев, Е. Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.

Приложения:

1. Доклад с вх. № O-Дк-297/28.09.2015 г. относно откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от
„БОЛКАН ЕНЕРДЖИ” АД;
2. Доклад с вх. № O-Дк-305/05.10.2015 г. относно откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от
„БОЛКАН СОЛАР” АД;
3. Доклад с вх. № O-Дк-299/28.09.2015 г. относно откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от "БОЛКАН ЮТИЛИТИС" АД;
4. Доклад с вх. № O-Дк-296/28.09.2015 г. относно откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от „РАЗЛОГ ЕНЕРДЖИ ПАРК” ЕАД;
5. Доклад с вх. № O-Дк-298/28.09.2015 г. относно откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от „СОФИЯ УИНД ПАРК” АД;
6. Доклад с вх. № O-Дк-295/28.09.2015 г. относно откриване прекратяване на производството за установяване на публично държавно вземане от такса „В и К регулиране“ и
лихви, дължими от "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕООД, гр. Добрич;
7. Решение на КЕВР № УДВ-6/20.10.2015 г. относно акт за установяване на
публично държавно вземане от “ПРОМИШЛЕНО ГАЗОСНАБДЯВАНЕ” ООД – в
ликвидация;
8. Решение на КЕВР № УДВ-7/20.10.2015 г. относно акт за установяване на
публично държавно вземане от “ТРАНС ГАЗ ЕНД ТРЕЙД” АД;
9. Доклад с вх. № Е-Дк-285 от 16.10.2015 г. и Решение на КЕВР № Р-230/20.10.2015
г. относно: Заявление с вх. № Е–ЗЛР-Р-28 от 28.04.2015 г., подадено от „Енерго-Про
Трейдинг“ ЕАД за издаване на разрешение за сключване на договор за кредит и договор за
особен залог.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
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1. .................................................
(Р. Осман)

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ

2. .................................................
(А. Йорданов)
3. .................................................
(В. Владимиров)
4. .................................................
(Г. Златев)

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
Н. ГЕОРГИЕВ

5. .................................................
(Е. Харитонова)
6. .................................................
(В. Петков)
7. .................................................
(Д. Кочков)
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