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П Р О Т О К О Л 
 

№ 46 

 
София, 14.03.2016 година 

 

Днес, 14.03.2016 г. от 13:04 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 Светла Тодорова, Ремзи 

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

Валентин Петков, Димитър Кочков и главният секретар Росица Тоткова (без право на 

глас).  

 На заседанието присъстваха И. Александров – началник на отдел „Цени и 

лицензии: електропроизводство, ВКП на електрическа и топлинна енергия“, Ю. Митев – 

директор на дирекция „Обща администрация“ и експерти на КЕВР. 

  

Установено бе, че няма правни пречки за провеждане на заседанието, което протече 

при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Доклад относно: заявление с № E-ЗЛР-И-84 от 04.12.2015 г. от „ТЕЦ Свилоза” 

АД за изменение на лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия. 

 Работна група: Ивайло Александров, Цветанка Камбурова,  

Георги Петров, Стоил Манчев  

 

 2. Доклад относно: прекратяване на производството за установяване на публично 

държавно вземане от такса „В и К регулиране“ и лихви за просрочие, дължими от „ВИКИ 

ИНВЕСТ 1“ ЕООД. 

 Докладват: Юлиян Митев, Анжела Димитрова 

 

 3. Доклад относно: прекратяване на откритата по т. 16 от протокол № 221 от 

03.11.2015 г. и изменена с Решение по т. 2 от протокол № 253 от 19.12.2015 г. на КЕВР 

процедура за установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, 

дължими от „ПИ СИ СИ ЕНЕРГИЯ“ ЕООД. 

 Докладват: Юлиян Митев, Анжела Димитрова 

 

 4. Доклад относно: прекратяване на производството за установяване на публично 

държавно вземане от такса „В и К регулиране“ и лихви за просрочие, дължими от „В И К - 

БАТАК“ ЕООД. 

 Докладват: Юлиян Митев, Анжела Димитрова 
 

По т.1. Комисията разгледа доклад относно заявление от „ТЕЦ Свилоза“ АД (с 

ново наименование „ТЕЦ Свищов“ АД) за изменение на лицензия № Л-122-03 от 

23.04.2003 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“. 
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Административното производство е образувано по заявление № E-ЗЛР-И-84 от  

04.12.2015 г. от „ТЕЦ Свищов“ АД за изменение на лицензия № Л-122-03 от 23.04.2003 г.  

за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ във връзка с 

въвеждането в експлоатация на нова производствена мощност – турбогенератор № 3 (ТГ 

3).  

Със заповед № З-E-245 от 10.12.2015 г. на председателя на Комисията за енергийно 

и водно регулиране (КЕВР, Комисията) е създадена работна група със задача да проучи 

обстоятелствата, съдържащи се в заявлението и приложенията към него, за установяване 

на основателността на искането. 

С писмо изх. № E-ЗЛР-И-84 от 17.12.2015 г. на основание чл. 4, ал. 2 от Наредба № 

3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ) от дружеството е 

поискана следната допълнителна информация и документи: 

1. Декларация по чл. 11, ал. 2, т. 2 б. „а“ от НЛДЕ от г-н Атанас Ангелов 

Ангелов в оригинал (към заявлението е приложено цветно копие); 

2. Декларация по чл. 11, ал. 2, т. 2 б. „б“ от НЛДЕ от г-н Атанас Ангелов 

Ангелов (към заявлението липсва); 

3. Разрешение за ползване на строеж на основание чл. 137 във връзка с чл. 177, 

ал. 2 от Закон за устройство на територията; 

4. Актуализирано Приложение № 1 към Лицензия № Л-122-03 от 23.04.2003 г. 

с попълнени работни часове към 01.01.2015 г. на ПГ 1, 2, 3 и 4 и техническите параметри 

на турбогенератор № 3;  

5. Топлинна схема на „ТЕЦ Свищов“ АД  с отразени места на мерене; 

6. Главна електрическа схема на „ТЕЦ Свищов“ АД ; 

7. Доказателства, че са спазени нормативните изисквания за безопасни и 

здравословни условия на труд относно техническа безопасност на машините, 

съоръженията и работното оборудване, стойностите на параметрите на работната среда, 

мерките за предотвратяване, намаляване или ограничаване на рисковете за безопасността 

и здравето при работа, осигуреност на персонала с лични предпазни средства и специално 

работно облекло, извършена оценка на риска на работните места, осигурено обслужване 

на работещите от служба по трудова медицина; 

8. Доказателства, че са спазени нормативните изисквания за техническата 

експлоатация на централи, мрежи, съоръжения и инсталации; 

9. Доказателства, че са спазени нормативните изисквания за опазване на 

околната среда, решения, разрешения и/или разрешителни по околна среда; 

10. Документи, доказващи правото на собственост, съответно ограниченото 

вещно право на ползване върху обекта (обектите), чрез които ще се осъществява 

лицензионната дейност (нотариален акт/извлечение от инвентарната книга на 

дружеството) със скици и карти на съответните територии и мрежи;  

11. Обосновка за влиянието на монтирания нов турбогенератор – ТГ 3 върху 

производствената програма, приходите и разходите и финансовите показатели; 

12. Документ за внесена такса за разглеждане на заявлението. 

 

С писмо с вх. № E-ЗЛР-И-84 от 15.01.2016 г. дружеството е представило исканата 

информация. 

С писмо с вх. № Е-ЗЛР-И-84 от 17.02.2016 г. заявителят е уведомил КЕВР за 

изменение на наименованието, седалището и адреса на управление на дружеството.  Тези 

обстоятелства  на основание чл. 49, ал. 3 от НЛДЕ не водят до изменение на лицензията. 

 

При извършеното проучване на обстоятелствата по образуваната преписка, е 

установено следното: 
 

„ТЕЦ Свищов“ АД е титуляр на лицензия № Л-122-03 от 23.04.2003 г.  за дейността 

„производство на електрическа и топлинна енергия“ за срок от 20 /двадесет/ години и 
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лицензия № Л-417-15 от 21.10.2013 г.  за дейността „търговия с електрическа енергия“ “ за 

срок от 10 /десет/ години 

Заявителят е вписан в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията при 

Министерство на правосъдието, с ЕИК 130564043, седалище и адрес на управление: 

Република България, гр. София, ул. „Кръстьо Сарафов“ № 34, ет. 2, ап. 4. 

Заявление с вх. №E-ЗЛР-И-84 от 04.12.2015 г. съдържа всички необходими 

реквизити, съгласно чл. 65 от НЛДЕ. Заявлението е допустимо и КЕВР следва да се 

произнесе по него. 

Заявлението е подадено на основание чл. 51, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката 

(ЗЕ), съгласно който производство за изменение на лицензия може да се образува и по 

искане на лицензианта. Въвеждането в експлоатация на ТГ 3, представляващ основно 

съоръжения за изпълняване на лицензионна дейност по производство на електрическа и 

топлинна енергия на „ТЕЦ Свищов“ АД, налага изменение на лицензията по отношение 

на енергийния обект, за който е издадена. Съгласно чл. 49, ал. 2, т. 1 от НЛДЕ списъкът и 

описанието на обекта или на обектите, с които се осъществява лицензионната дейност, с 

техните технически и технологични характеристики, е приложение към издадената 

лицензия. Всяко актуализиране в това приложение, по аргумент от чл. 49, ал. 3 от НЛДЕ 

съставлява изменение на лицензията. Изменението на лицензията в частта, свързана с 

енергийния обект, няма да доведе до изменение на вида на лицензията - тя ще остане 

лицензия за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“. 

Исканото изменение поради въвеждане в експлоатация в „ТЕЦ Свищов“ АД на 

нова кондензационна парна турбина ТГ 3 няма да доведе до промяна в текстовата част на 

лицензията, а само до актуализиране на приложението към лицензията, в което се съдържа 

описанието на обектите, с които се осъществява лицензионната дейност, с техните 

технически и технологични характеристики. 

 От изложеното следва извода, че са налице правните основания на чл. 51, ал. 1, 

т. 1 от ЗЕ, чл. 49, ал. 1, т. 8, ал. 2, т. от НЛДЕ за изменение на лицензията за 

производство на електрическа и топлинна енергия по отношение на обектите, чрез 

които се извършва лицензионната дейност. 

 

В „ТЕЦ Свищов“ АД са инсталирани следните основни съоръжения за 

комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия: 

1. Енергийни парогенератори – четири броя парогенератори (ПГ) със следните 

технически характеристики: 

ПГ-1, 2, 3, и 4 са тип ТП-47, въведени в експлоатация 1971 г., всеки един с 

номинално паропроизводство 220 t/h, минимално паропроизводство 170 t/h, номинални: 

налягане на прегрятата пара 10 MPa, температура на прегрятата пара 540°С, температура 

на питателна вода 215°С, проектното гориво е въглища (мазут - резервно гориво). 

2. Турбогенератори – два броя 
ТГ-1 и ТГ-2 са с турбина тип ПТ-60/90/13/1,2, въведени в експлоатация 1971 г. и 

съответно 1972 г., всеки един с номинални: мощност 60 MW, разход на пара на вход – 402 

t/h, налягане на парата на вход - 9 MPa; налягане на парата на пароотбора за промишлени 

нужди - 1,3 MPa, разход на пара на пароотбора за промишлени нужди - 200 t/h, 

максимален разход – 250 t/h, налягане на парата в пароотбора за топлофикационни нужди 

- 0,12 MPa, разход на пара в пароотбора за топлофикационни нужди 120 t/h, и с 

електрически генератор тип ТВФ-60-2 с генераторно напрежение 6,3 kV. 

Към момента на подаване на заявлението общо инсталираните мощности в „ТЕЦ 

Свищов“ АД са: електрическа - 120 MW и топлинна - 280 MW. 

С постъпилото заявление дружеството е поискало изменение на лицензията във 

връзка с въвеждането в експлоатация в „ТЕЦ Свищов“ АД  на нова кондензационна парна 

турбина тип SST-600 /без регулируеми пароотбори/ с номинална електрическа мощност 

58,00 MW. Електрическият генератор е тип SGen5-100A-2P, производство на „Siemens“ 

Чехия.  



 4 

В централата е извършено разширение на ГРУ 10.5/6.3 kV, КРУ 6.3kV и ОРУ 

110 KV. 
 

Основни технически характеристики на ТГ 3 

 Мощност на клемите на генератора: номинална 58 MW; 

 Номинална честота на въртене на ротора – 3 000 min-1; 

 Номинални параметри на свежата пара:  

- налягане – 9,0 МРа; 

- температура – 535 0С; 

- разход на пара – 220 t/h; 

 

В подкрепа на своето искане дружеството е представило следното: 

- Разрешение за ползване № СТ-05-2253/08.12.2015 г. на строеж: „Разширение на 

производствено сграда (главен корпус на „ТЕЦ Свищов“ АД ) за инсталиране на 

Турбогенератор (ТГ) №3, ГРУ 10/6,3 кV и разширение на КРУ 6,3 кV“ и „Инсталиране на 

Турбогенератор №3-разширение на ОРУ 110 кV и прозирна ограда“ 

- Протокол /образец 16/ от 17.11.2015 г. за установяване годността за приемане на 

строеж „Разширение на производствено сграда (главен корпус на „ТЕЦ Свищов“ АД ) за 

инсталиране на Турбогенератор (ТГ) №3, ГРУ 10/6,3 кV и разширение на КРУ 6,3 кV“ и 

„Инсталиране на Турбогенератор №3-разширение на ОРУ 110 кV и прозирна ограда“ 

- технологична схема на „ТЕЦ Свищов“ АД  с отразени места на мерене; 

- главна електрическа схема на „ТЕЦ Свищов“ АД ; 

- актуализирано приложение №1 „Списък и технически характеристики на 

основните съоръжения, предназначени за комбинирано производство на електрическа и 

топлинна енергия“. 

- Комплексно разрешително №44/2005 г. 

С монтирането на новия ТГ 3 в „ТЕЦ Свищов“ АД общо инсталираната електрическа 

мощност се променя от 120 MW на 178 MW, а общо инсталираната топлинна мощност 

280 MW остава непроменена, което води до актуализиране на приложение № 1 „Списък 

и технически характеристики на основните съоръжения, предназначени за комбинирано 

производство на електрическа и топлинна енергия“, така както е предложено от 

дружеството. 

През последните години топлинните товари на централата драстично са намалени, 

като очакванията са тази тенденция да продължава и в бъдеще, което налага 

преориентация на централата към производство на по-големи количества електрическа 

енергия с цел увеличаване на приходите и от там подобряване на икономическите 

показатели. Във тази връзка е реализирана инвестиция за инсталиране на турбогенератор 

ТГ 3 с което се увеличава производствената мощност с 58 MW.  

„ТЕЦ Свищов“ АД  търси максимално комбинирано електропроизводство, което 

зависи от топлинните товари на консуматорите и минимално некомбинирано 

електропроизводство поради липса на икономически стимул. В същото време централата 

е принудена да произвежда електрическа енергия по некомбиниран начин по чисто 

технически причини. Освен това предвид двукомпонентната ценова структура на 

електрическа енергия произведена по некомбиниран способ /цена за разполагаема 

мощност, покриваща постоянните разходи и цена за енергия, покриваща променливите 

разходи/ е предпоставка реализирането на проекта за кондензационната мощност да бъде 

икономически изгоден, както и да осигури намаляване на вредните емисии в атмосферата. 

Приходите на централата ще се формират от две направления: 

- продажба на електрическа енергия произведена от високоефективно 

комбинирано производство, в рамките на утвърдената с решение на КЕВР квота 

за ценовия период; 
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- продажба на електрическа енергия произведена от активиране на новата 

турбина, плюс една от старите или общо 118 MW и от предоставен студен 

резерв; 

- продажба на топлинна енергия. 

При новата схема на производство с наличието условно на комбинирана част и 

кондензационна част при ценообразуване е необходимо дружеството да води стриктно 

разделно счетоводство, съгласно изискванията на ЕССО. 

Приходите на съществуващата част покриват променливите разходи за 

комбинирано производство и значителна част от общите постоянни разходи на цялата 

централа, с което се намалява тежестта им в разходите на ТГ 3. 

Очакванията са, че новата кондензационна мощност ще окаже благоприятно 

въздействие върху икономическите показатели на съществуващата част от централата, 

поради отпадане на неефективното кондензационно производство в съществуващите 

турбини и значително повишаване на общия к.п.д. на съществуващата част. 

 В резултат на гореизложеното лицензията за производство на електрическа и 

топлинна енергия на „ТЕЦ Свищов“ АД следва да бъде изменена, като се одобри 

актуализирано приложение № 1 към лицензията. 

 

 Изказвания по т.1: 

Докладва И. Александров. Той обърна внимание, че Протокол (образец 16), който 

установява годността за приемане на строежа, е от 17.11.2015 г., а разрешението за 

ползване е от 08.12.2015 г. Инсталираната мощност в „ТЕЦ Свищов“ АД става 120 MW, а 

общо инсталираната топлинна мощност - 280 MW. Работната група предлага да се 

насрочи открито заседание, на което да бъдат поканени представители на заявителя. 

С. Манчев каза, че са налице правните основания за образуване на това 

производство. 

И. Александров представи схемата, по която дружеството ще работи. Втора плюс 

трета турбина ще участват в търгове за разполагаемост за студен резерв в „ЕСО“ ЕАД. В 

същото време ТГ 1 ще участва (евентуално) за задоволяване на изключително малкия 

топлинен товар, който все още е останал на площадката на Свилоза („Свилоза ЯРН” 

ЕООД). Приходите ще идват от енергия от ТГ 1 и от студен резерв от ТГ 2 плюс ТГ 3. 

Дружеството има отпуснати от Комисията от 01 юли от порядъка на 30 хил. MWh 

електрическа енергия със съответната цена. До този момент дружеството не е работило. 

„Свилоза ЯРН” ЕООД, което е първопричината да работи ТЕЦ-ът, до момента не е 

работило. Предстои да се изконсумира тази квота и дружеството ще участва в последващи 

търгове на „ЕСО“ ЕАД за студен резерв. 

С. Тодорова попита изменението на лицензията не е ли свързано с изменение на 

цените, след като се въвеждат нови мощности с нови разходи. 

И. Александров отговори, че промяната на лицензията вследствие на инсталирана 

нова мощност в този конкретен случай не предполага промяна на цената, защото 

дружеството в момента с двете турбини участва за закупуване на студен резерв общо 120 

MW електрическа мощност. Целта му в момента е с тази мощност да задоволява студения 

резерв, включвайки третата турбина. Когато се започне работа по новите цени от 01 юли, 

трябва много фино да се направи едно разделно счетоводство, защото вече централата се 

дели на кондензационна част ( ТГ 2 и ТГ 3) и една топлофикациона – ТГ 1. Може би 

общите разходи трябва да се делят на база мощности 1:2. 

И. Н. Иванов каза, че в рамките на сегашния ценови период до 01 юли няма да 

настъпи никаква промяна в квотата на ТЕЦ Свилоза. 

  

От страна на членовете на Комисията нямаше други въпроси. 

И. Н. Иванов прочете предложението за решение. 

 

Предвид изложеното и на основание чл. 43, ал. 6 от Правилника за дейността на 
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КЕВР и на нейната администрация във връзка с чл. 13, ал. 5, т. 1 от Закона за 

енергетиката, КЕВР 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Приема доклад относно заявление от „ТЕЦ Свилоза“ АД (с ново наименование 

„ТЕЦ Свищов“ АД) за изменение на лицензия № Л-122-03 от 23.04.2003 г. за дейността 

„производство на електрическа и топлинна енергия“. 

2. Насрочва открито заседание по реда на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ за разглеждане на 

доклада на 16.03.2016 г. от 10:00 ч.; 

3. За участие в откритото заседание да бъдат покани лицата, представляващи по 

търговска регистрация „ТЕЦ Свищов“ АД или други, упълномощени от тях представители 

на дружеството; 

4. Докладът, датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани на 

страницата на Комисията в Интернет. 

 

 

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

на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров, 

Георги Златев, Евгения Харитонова, Валентин Петков, Димитър Кочков. 

 

Решението е взето с девет гласа „за”, от които четири гласа на членовете на 

Комисията със стаж в енергетиката. 

 
 

По т.2. Комисията разгледа доклад относно прекратяване на производството за 

установяване на публично държавно вземане от такса „В и К регулиране“  и лихви за 

просрочие, дължими от “ВИКИ ИНВЕСТ 1” ЕООД. 

 

С решение по т. 10 от протокол № 249 от 04.12.2015 г. Комисия за енергийно и 

водно регулиране е открила процедура за установяване на публично държавно вземане по 

отношение на “ВИКИ ИНВЕСТ 1” ЕООД с размер на главницата от общо 2 754,11 лева 

(две хиляди седемстотин петдесет и четири лева и единадесет стотинки). Върху 

неплатените главници се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на 

сумите по сметката на КЕВР, както следва: 

 върху главница от 2 000,00 лева, считано от 26.01.2015 г.; 

 върху главница от 251,37 лева (първа вноска от променлива част от такса „В и К 

регулиране“ за 2015 г.), считано от 26.03.2015 г.; 

 върху главница от 251,37 лева (втора вноска от променлива част от такса „В и К 

регулиране“ за 2015 г.), считано от 26.07.2015 г.; 

 върху главница от 251,37 лева (трета вноска от променлива част от такса „В и К 

регулиране“ за 2015 г.), считано от 26.11.2015 г. 
 

 

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) “ВИКИ 

ИНВЕСТ 1” ЕООД е уведомено с писмо на КЕВР изх. № Ф-17-64-5 от 08.12.2015 г. и 

известие за доставяне R PS 1040 03B1Я9 2, удостоверяващи уведомяването на 09.12.2015 

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 12.12.2015 г. по банковата сметка на КЕВР постъпи плащане от “ВИКИ 

ИНВЕСТ 1” ЕООД в размер на 2 754,11 лева, представляващо „такса В и К регулиране 

2015 г. постоянна и променлива част“. В резултат на това плащане, са направени следните 

начисления на лихви за просрочие: 

- 178,60 лева, за периода от 26.01.2015 г. до 12.12.2015 г. върху неплатена 
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постоянна част за 2015 г. в размер на 2 000,00 лева; 

- 18,32 лева, за периода от 26.03.2015 г. до 12.12.2015 г. върху неплатена първа 

вноска променлива част за 2015 г. в размер на 251,37 лева; 

- 9,80 лева, за периода от 26.03.2015 г. до 12.12.2015 г. върху неплатена втора 

вноска променлива част за 2015 г. в размер на 251,37 лева; 

- 1,19 лева, за периода от 26.03.2015 г. до 12.12.2015 г. върху неплатена трета 

вноска променлива част за 2015 г. в размер на 251,37 лева; 

Общото задължение на “ВИКИ ИНВЕСТ 1” ЕООД към 12.12.2015 г. представлява 

начислени и неплатени лихви в размер на общо 207,91 лева. С писмо изх. № Ф-17-64-5 от 

15.12.2015 г. и известие за доставяне R PS 1040 03B0ZS R, удостоверяващи уведомяване 

на 16.12.2015 г. “ВИКИ ИНВЕСТ 1” ЕООД бе уведомено за дължимата лихва за 

просрочие в размер на 207,91 лева. 

На 18.02.2016 г. по банковата сметка на КЕВР постъпи плащане от “ВИКИ 

ИНВЕСТ 1” ЕООД, в размер на общо 2 207,91 лева, представляващо „такса ВИК 

регулиране 2016 г. – постоянна част и лихви“. Плащането погасява задължението на 

“ВИКИ ИНВЕСТ 1” ЕООД за постоянна част от такса „В и К регулирне“ за 2016 г., 

дължима към 25.01.2016 г. и дължимата лихва от 207,91 лева по откритата с Решение по т. 

10 от протокол № 249 от 04.12.2015 г. на КЕВР процедура за установяване на публично 

държавно вземане. Видно от приложената справка към настоящия доклад, “ВИКИ 

ИНВЕСТ 1” ЕООД напълно погаси своите задължения. 

 

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 “ВИКИ ИНВЕСТ 1” ЕООД. 

2. “ВИКИ ИНВЕСТ 1” ЕООД да бъде уведомено за прекратяване на производството 

за установяване на публично държавно вземане. 
 

 

 

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

на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров, 

Георги Златев, Евгения Харитонова, Валентин Петков, Димитър Кочков. 

 

Решението е взето с девет гласа „за”. 

 

 

По т.3. Комисията разгледа доклад относно прекратяване на откритата по т. 16 от 

протокол № 221 от 03.11.2015 г. и изменена с Решение по т. 2 от протокол № 253 от 

09.12.2015 г. на КЕВР процедура за установяване на публично държавно вземане от 

лицензионни такси и лихви, дължими от “ПИ СИ СИ ЕНЕРГИЯ” ЕООД. 

 

С решение по т. 16 от протокол № 221 от 03.11.2015 г. Комисия за енергийно и 

водно регулиране откри процедура за установяване на публично държавно вземане по 

отношение на „ПИ СИ СИ ЕНЕРГИЯ“ ЕООД, като с Решение по т. 2 от протокол № 253 

от 09.12.2015 г., КЕВР измени издадената процедура. 

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), „ПИ 

СИ СИ ЕНЕРГИЯ“ ЕООД е уведомено с писма изх. № Ф-13-24-2 от 09.11.2015 г. и изх. № 

Ф-13-24-2 от 11.12.2015 г., като му е определен 7-дневен срок за даване на обяснения и 
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възражения по начислените суми и е поканено в същия срок да изпълни задълженията си 

доброволно.  

На 18.01.2016 г. по банковата сметка на КЕВР постъпи плащане от „ПИ СИ СИ 

ЕНЕРГИЯ“ ЕООД в размер на 171,91 лева. В резултат на това плащане и съгласно т.1.2 от 

решение по т. 2 от протокол № 253 от 09.12.2015 г. на КЕВР, върху главницата от 171,91 

лева е начислена лихва за просрочие в размер на 24,68 лева за периода от 21.08.2014 г. до 

18.01.2016 г. (датата на плащане от дружеството). За дължимата лихва за просрочие в 

размер на 24,68 лева, „ПИ СИ СИ ЕНЕРГИЯ“ ЕООД бе уведомено с писмо изх. № Ф-13-

24-2 от 21.01.2016 г. 

На 25.02.2016 г. по банковата сметка на КЕВР постъпи плащане от „ПИ СИ СИ 

ЕНЕРГИЯ“ ЕООД в размер на 24,68 лева, с което дружеството напълно погаси своите 

задължения, видно от приложената справка към настоящия доклад. 

 

Изказвания по т.3: 

Докладва А. Димитрова. 

И. Н. Иванов каза, че причината за прекратяване на производството е, че 

дружеството напълно е погасило задълженията си, което се вижда от приложената 

справка. 

 

 

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 “ПИ СИ СИ ЕНЕРГИЯ“ ЕООД. 

2. “ПИ СИ СИ ЕНЕРГИЯ” ЕООД да бъде уведомено за прекратяване на 

производството за установяване на публично държавно вземане. 
 

 

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

на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров, 

Георги Златев, Евгения Харитонова, Валентин Петков, Димитър Кочков. 

 

Решението е взето с девет гласа „за”. 

 

 

По т.4. Комисията разгледа доклад относно прекратяване на производството за 

установяване на публично държавно вземане от такса „В и К регулиране“ и лихви за 

просрочие, дължими от "В И К -БАТАК" ЕООД. 

 

 

С решение по т. 3 от протокол № 279 от 22.12.2015 г., Комисия за енергийно и 

водно регулиране откри процедура за установяване на публично държавно вземане по 

отношение на „В И К - БАТАК“ ЕООД, с размер на главницата от 431,88 лева и начислени 

лихви за просрочие в размер на общо 9,42 лева. Върху неплатената главница в размер на 

431,88 лева, считано от 26.11.2015 г., се дължи законна лихва за забава до датата на 

постъпване на сумите по сметката на КЕВР. 

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопрецесуалния кодекс „В И К - 

БАТАК“ ЕООД е уведомено с писмо изх. № Ф-17-46-2 от 11.01.2016 г. и известие за 

доставяне R PS 1040 03AZGA O, удостоверяващо уведомяване на 15.01.2016 г., като му е 
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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 23.12.2015 г. по банковата сметка на КЕВР е постъпило плащане от „В И К - 

БАТАК“ ЕООД в размер на общо 444,00 лева, представляващо „трета вноска променлива 

част 431,88 лева и лихва 12,12 лева“. В резултат на това плащане върху неплатената в срок 

главница от 431,88 лева е начислена лихва за просрочие в размер на 3,37 лева, за периода 

от 26.11.2015 г. до 23.12.2015 г. 

Общото задължение към 23.12.2015 г. на „В И К – БАТАК“ ЕООД представлява 

остатък неплатена лихва в размер на 0,67 лева, за което дружеството е уведомено с писмо 

изх. № Ф-17-42-2 от 14.01.2016 г. и известие за доставяне R PS 1040 03AZB6 F, 

удостоверяващо уведомяването на 15.01.2016 г. 

На 25,02,2016 г. по банковата сметка на КЕВР постъпи плащане от  „В И К – 

БАТАК“ ЕООД, с което бе погасена дължимата лихва за просрочие, с което дружеството 

напълно заплати своите задължения по откритата от КЕВР процедура за установяване на 

публично държавно вземане (справка, приложена към настоящия доклад). 

 

Изказвания по т.4: 

Докладва А. Димитрова. Тя поясни, че дружеството има три транша, с които са 

издължили задълженията си.  

 

 

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 “В И К - БАТАК” ЕООД. 

2. “В И К - БАТАК” ЕООД да бъде уведомено за прекратяване на производството 

за установяване на публично държавно вземане. 

 

 

В заседанието по точка четвърта участват председателят Иван Н. Иванов и 

членовете на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко 

Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова, Валентин Петков, Димитър Кочков. 

 

Решението е взето с девет гласа „за”. 

 

 

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО: 

 

По т.1 както следва: 

1. Приема доклада относно заявление от „ТЕЦ Свилоза“ АД (с ново наименование 

„ТЕЦ Свищов“ АД) за изменение на лицензия № Л-122-03 от 23.04.2003 г. за дейността 

„производство на електрическа и топлинна енергия“. 

2. Насрочва открито заседание по реда на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ за разглеждане на 

доклада на 16.03.2016 г. от 10:00 ч.; 

3. За участие в откритото заседание да бъдат покани лицата, представляващи по 

търговска регистрация „ТЕЦ Свищов“ АД или други, упълномощени от тях представители 

на дружеството; 

4. Докладът, датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани на 

страницата на Комисията в Интернет. 
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По т.2 както следва: 

1. Прекратява производството за установяване на публично държавно вземане по 

отношение на “ВИКИ ИНВЕСТ 1” ЕООД. 

2. “ВИКИ ИНВЕСТ 1” ЕООД да бъде уведомено за прекратяване на 

производството за установяване на публично държавно вземане. 
 

По т.3 както следва: 

1. Прекратява производството за установяване на публично държавно вземане по 

отношение на “ПИ СИ СИ ЕНЕРГИЯ“ ЕООД. 

2. “ПИ СИ СИ ЕНЕРГИЯ” ЕООД да бъде уведомено за прекратяване на 

производството за установяване на публично държавно вземане. 

 

По т.4 както следва: 

1. Прекратява производството за установяване на публично държавно вземане по 

отношение на “В И К - БАТАК” ЕООД. 

2. “В И К - БАТАК” ЕООД да бъде уведомено за прекратяване на производството 

за установяване на публично държавно вземане. 

 
Приложения: 

1. Доклад с вх. № Е-Дк-61/09.03.2016 г. - изменение на лицензия на „ТЕЦ Свилоза“ АД 

(„ТЕЦ Свищов“ АД) 

2. Доклад с вх. № О-Дк-98/10.03.2016 г. - Прекратяване на производството за установяване 

на публично държавно вземане по отношение на “ВИКИ ИНВЕСТ 1” ЕООД. 

3. Доклад с вх. № О-Дк-99/10.03.2016  г.  – Прекратяване на  производството за 

установяване на публично държавно вземане по отношение на “ПИ СИ СИ ЕНЕРГИЯ“ ЕООД 

4. Доклад с вх. № О-Дк-100/10.03.2016 г.  -  Прекратяване на  производството за 

установяване на публично държавно вземане по отношение на “В И К - БАТАК” ЕООД 
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