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ПРОТОКОЛ
№ 221
София, 15.11.2016 година
Днес, 15.11.2016 г. от 10:03 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 и
главният секретар Росица Тоткова (без право на глас).
На заседанието присъстваха Е. Маринова – директор на дирекция „Правна“, П.
Младеновски – директор на дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“, Ю. Митев
– директор на дирекция „Обща администрация“ и експерти на КЕВР.
Председателят установи, че няма възражения по проекта за дневен ред и няма
други предложения, както и няма правни пречки за провеждане на заседанието, което
протече при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Доклад с вх. № Е-Дк-364 от 10.11.2016 г. и проект на решение относно заявление
с вx. № E-ЗЛР-P-45 от 29.09.2016 г., подадено от „Енерджи Маркет” АД и заявление с вх.
№ E-ЗЛР-P-46 от 29.09.2016 г., подадено от „АВВ Електрифициране” ООД за издаване на
разрешение за извършване на сделки, които водят или могат да доведат до нарушаване
сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятие.
Работна група: Пламен Младеновски, Елена Маринова, Милен Трифонов,
Петя Андонова, Радостина Методиева
2. Акт за установяване на публично държавно вземане от неплатени лицензионни
такси и лихви за просрочие по отношение на „ЕЛКОНТРОЛ“ ООД, ЕИК 130178629, със
седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1510, район Подуяне,
ж.к. Хаджи Димитър, ул. „Иван Маринов Йончев“ № 16.
Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова,
Анжела Димитрова, Петя Андонова, Надежда Иванова
3. Акт за установяване на публично държавно вземане от неплатени лицензионни
такси и лихви за просрочие по отношение на „ЕЛМИБ БЪЛГАРИЯ“ АД, ЕИК 175199250,
със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1000, район
Възраждане, ул. „Опълченска“ № 46-48.
София – 1000, бул. ”Княз Дондуков“ № 8 -10; тел.: 988 24 98; 935 96 13; факс: 988 87 82

Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова,
Анжела Димитрова, Петя Андонова, Надежда Иванова
4. Акт за установяване на публично държавно вземане от неплатени лицензионни
такси и лихви за просрочие по отношение на „ЕНЕМОНА ЮТИЛИТИС“ АД, ЕИК
106609315, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1113,
район Слатина, ж.к. Гео Милев, ул. „Коста Лулчев“ № 20, ет. 1.
Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова,
Анжела Димитрова, Петя Андонова, Надежда Иванова
5. Акт за установяване на публично държавно вземане от неплатени лицензионни
такси и лихви за просрочие по отношение на „ЕНЕМОНА“ АД, ЕИК 020955078, със
седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1113, район Слатина,
ж.к. Гео Милев, ул. „Коста Лулчев“ № 20.
Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова,
Анжела Димитрова, Петя Андонова, Надежда Иванова
6. Акт за установяване на публично държавно вземане от неплатени лицензионни
такси и лихви за просрочие по отношение на „ЕНЕРДЖИ ХОЛД“ ООД, ЕИК 200444555,
със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1750, район Младост,
ж.к. Младост-1, бл. 29, вх. 5, ет. 2, ап. 76.
Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова,
Анжела Димитрова, Петя Андонова, Надежда Иванова
7. Акт за установяване на публично държавно вземане от неплатени лицензионни
такси и лихви за просрочие по отношение на „ЕСКО СЪРВИСИС“ ООД, ЕИК 203800031,
със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1618, район Витоша,
бул. България Бизнес център Белисимо № 102, ет. 5.
Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова,
Анжела Димитрова, Петя Андонова, Надежда Иванова
8. Акт за установяване на публично държавно вземане от неплатени лицензионни
такси и лихви за просрочие по отношение на „КИМПЕКС ЕНЕРДЖИ“ АД, ЕИК
175279255, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1407,
район Лозенец, ул. „Стоян Заимов“ № 11, ет. 1, 2, 3 и партер, ап. 1 и 2.
Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова,
Анжела Димитрова, Петя Андонова, Надежда Иванова
9. Акт за установяване на публично държавно вземане от неплатени лицензионни
такси и лихви за просрочие по отношение на „ЛОНИКО“ ЕООД, ЕИК 831699969, със
седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1172, район Изгрев, кв.
„Дианабад“, Хотел Диана 1, ет. 7, Офис 72, и адрес за кореспонденция: Република
България, гр. София 1172, район Изгрев, бл. 20, вх. А, ет. 8, ап. 23 и п.к. 28.
Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова,
Анжела Димитрова, Петя Андонова, Надежда Иванова
10. Акт за установяване на публично държавно вземане от неплатени лицензионни
такси и лихви за просрочие по отношение на „ТРАНС ЕВРОЕНЕРДЖИ“ АД, ЕИК
131399235, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1000,
район Оборище, ул. „Искър“ № 14.
Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова,
Анжела Димитрова, Петя Андонова, Надежда Иванова
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По т.1. Комисията, след като разгледа заявление с вx. № E-ЗЛР-P-45 от
29.09.2016 г. от „Енерджи Маркет” АД и заявление с вх. № E-ЗЛР-P-46 от 29.09.2016 г.
от „АВВ Електрифициране” ООД за издаване на разрешения за извършване на
сделки, които водят или могат да доведат до нарушаване сигурността на
снабдяването вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятие, установи
следното:
В Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) са постъпили
следните заявления:
1. Заявление с вx. № E-ЗЛР-P-45 от 29.09.2016 г., подадено от „Енерджи Маркет”
АД за даване на разрешение за сключване на анекс към Договор за кредит № 1787.1014 от
07.11.2014 г. Във връзка с направеното искане дружеството е представило следните
документи: Договор за кредит № 1787.1014 от 07.11.2014 г., ведно с Анекс № 1 от
23.01.2015 г. и Анекс № 2 от 18.12.2015 г. към него, писмо-покана от „Търговска банка Д”
АД с изх. № РИД-060-00086 от 29.08.2016 г. до „Енерджи Маркет” АД, проект на анекс
към Договор за кредит № 1787.1014 от 07.11.2014 г., документ за внесена такса за
разглеждане на заявлението.
2. Заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-46 от 29.09.2016 г., подадено от „АВВ
Електифициране” ООД за даване на разрешение за издаване на банкови гаранции по
Договор за кредит № 1787.1014 от 07.11.2014 г. Във връзка с направеното искане
дружеството е представило следните документи: Договор за кредит № 1787.1014 от
07.11.2014 г., ведно с Анекс № 1 от 23.01.2015 г. и Анекс № 2 от 18.12.2015 г. към него,
писмо-покана от „Търговска банка Д” АД с изх. № РИД-060-00087 от 29.08.2016 г. до
„АВВ Електифициране” ООД, проект на анекс към Договор за кредит № 1787.1014 от
07.11.2014 г., документ за внесена такса за разглеждане на заявлението.
За проучване на постъпилите от „Енерджи Маркет” АД и от „АВВ
Електрифициране” ООД документи и съдържащите се в тях обстоятелства и данни, със
Заповед № З-Е-169 от 07.10.2016 г. и Заповед № З-Е-168 от 07.10.2016 г. на председателя
на КЕВР са сформирани работни групи, които да установят допустимостта и
основателността на исканията. По отношение на постъпилото заявление от „АВВ
Електрифициране” ООД следва да се приложи чл. 32 от Административнопроцесуалния
кодекс, съгласно който по производства, в които правата и задълженията на страните
произтичат от еднакво фактическо състояние и по които е компетентен един и същ
административен орган, може да се започне и проведе едно производство. Предвид това, в
настоящото административно производство следва да бъдат разгледани исканията и на
двете дружества.
Въз основа на представените данни и документи са установени следните факти и
обстоятелства, както и произтичащите от тях изводи:
1. „Енерджи Маркет“ АД е титуляр на лицензия № Л-194-15 от 28.11.2005 г.,
издадена за дейността „търговия с електрическа енергия” за срок от 10 (десет) години и
допълнена с права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и на
„координатор на комбинирана балансираща група“ с Решение № И2-Л-194 от 09.07.2012 г.
на КЕВР. С Решение № И4-Л-194 от 23.07.2015 г. Комисията е продължила срока на
лицензията с 10 (десет) години.
От извършената служебна справка в Търговския регистър, воден от Агенцията по
вписванията към Министерството на правосъдието, е видно, че „Енерджи Маркет“ АД е
търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2, т. 1 от Търговския закон (ТЗ). „Енерджи Маркет“ АД е
акционерно дружество с ЕИК 131200181, със седалище и адрес на управление гр. София
1124, община Столична, район „Средец“, ул. „Цар Иван Асен II” № 41, ет. 1. Капиталът на
дружеството е в размер на 26 575 000 (двадесет и шест милиона петстотин седемдесет и
пет хиляди) лева, разделен на 26 575 000 (двадесет и шест милиона петстотин седемдесет
и пет хиляди) броя поименни акции с право на глас с номинал на всяка една акция от 1
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(един) лев и е изцяло внесен. Орган на управление на дружеството е Съветът на
директорите, който се състои от следните членове: Илко Стилиянов Аков, Христо
Евгениев Януцев и Владимир Николаев Мънев. Дружеството се представлява от Христо
Евгениев Януцев в качеството му на изпълнителен директор.
Видно от информацията, съдържаща се в представеното заявление и документите
към него, „Енерджи Маркет” АД е сключило Договор за кредит № 1787.1014 от
07.11.2014 г. с „Търговска банка Д“ АД, а съдлъжници по договора са следните дружества:
„Хидротурс – 94“ ООД, „Монтажна база“ ООД, „Почивно дело и квалификация“ ЕАД,
Energy Market Netherlands N.V., „Енержи Уинд“ ДОО – Струмица и „Енержи Маркет“
ДОО – Пирот.
Предметът на договора е предоставянето на кредитополучателя на кредитен лимит
в размер до 5 000 000 (пет милиона) евро с възможност за издаване на банкови гаранции,
със срок за погасяване на кредита - 12 месеца. Годишната лихва се формира от тримесечен
EURIBOR, увеличен с 4,5 процентни пункта.
Целта на кредита е осигуряване на оборотни средства за закупуване на
електрическа енергия и за издаване на банкови гаранции за участие в търгове, добро
изпълнение и плащане с наредител „Енерджи Маркет” АД и издаване на гаранции и
контрагаранции по нареждане на кредитополучателя от трети дъщерни дружества
„Енержи Уинд“ ДОО – Струмица, Македония, Energy Market Netherlands N.V., Холандия и
„Енержи Маркет“ ДОО – Пирот, Сърбия.
С Анекс № 1 от 23.01.2015 г. договорът за кредит е изменен в частта относно
формирането на годишната лихвата, като е предвидено последната да се формира от
тримесечен EURIBOR увеличен с надбавка в размер на 4, 5 процентни пункта годишно, но
не по-малко от 4,584% годишно. С Анекс № 2 от 18.12.2015 г. е договорен нов
едногодишен срок на договора за кредит.
С подаденото заявление с вx. № E-ЗЛР-P-45 от 29.09.2016 г. дружеството е
направило искане за даване на разрешение за сключване на анекс, с който е предвидено да
се договори нов едногодишен срок на действие на договора за кредит.
„Енерджи Маркет” АД е мотивирало искането си с писмо-покана от „Търговска
банка Д“ АД, в което банката предлага нов едногодишен срок на ползваната от
дружеството кредитна линия. В писмото се посочва също, че банката може да включи
„АВВ Електрифициране” ООД като наредител на банкови гаранции от съществуващия
кредитен лимит на „Енерджи Маркет” АД, в случай, че последното изрично изрази
писмено съгласие за това. В тази връзка, като допълнително условие банката е изискала от
„Енерджи Маркет” АД да представи разрешение от КЕВР за предоговаряне на
съществуващия кредитен лимит на дружеството с нови 12 месеца, с възможност за
издаване на банкови гаранции, както и разрешение за включването на „АВВ
Електрифициране” ООД като наредител за издаване на банкови гаранции от кредитната
линия на „Енерджи Маркет” АД.
Представеният проект на анекс предвижда следните основни условия: банката ще
предостави на „Енерджи Маркет“ АД кредитен лимит в размер на максимум 5 000 000
(пет милиона) евро, с възможност за издаване на банкови гаранции, за нов 12 (дванадесет)
месечен период - до 05.11.2017 г., която дата е крайният срок за издължаване на кредита,
с възможност за издаване на банкови гаранции със срок на валидност на банкови гаранции
до 05.11.2018 г.; банката може да издава гаранции и контрагаранции в размер до
кредитния лимит в полза на „АВВ Електрифициране” ООД по нареждане на „Енерджи
Маркет” АД; крайният срок на усвояване на лимита е до 04.11.2017 г.; банката ще издава
банкови гаранции до 04.11.2017 г.
Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 23, пр. 2 от ЗЕ КЕВР разрешава извършването на сделки,
които водят или могат да доведат до нарушаване сигурността на снабдяването вследствие
на задлъжнялост на енергийното предприятие. На основание чл. 92, ал. 1, т. 2 и т. 3 от
Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране дейностите в енергетиката (НЛДЕ) такива
сделки са и заеми със срок на погасяване по-дълъг от една година, както и тези на
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стойност повече от 10 на сто от активите на лицензианта съгласно последния одитиран
годишен финансов отчет. В конкретния случай, видно от условията на проекта на анекс,
сделката, за която се иска разрешение не съставлява заем със срок на погасяване по-дълъг
от една година, както и представлява приблизително 9,02% от активите на „Енерджи
Маркет“ АД, които съгласно последния одитиран годишен финансов отчет за 2015 г. са на
стойност 106 249 хил. лв. Следователно разглежданата сделка не попада в приложното
поле на чл. 21, ал. 1, т. 23, пр. 2 от ЗЕ във връзка с чл. 92, ал. 1, т. 2 и т. 3 от НЛДЕ, поради
което не подлежи на разрешаване от КЕВР.
Независимо от горното, следва да се има предвид, че „Енерджи Маркет“ АД, като
титуляр на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и
задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и на „координатор на
комбинирана балансираща група“, в изпълнение на чл. 96 от ЗЕ следва да отговаря на
условията за финансово гарантиране на сключваните от него 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).
Предвид горното, обезпеченията за задълженията по сделките с електрическа
енергия, които търговците са длъжни да поддържат, съдържат достатъчно финансови
гаранции за извършваната от тях дейност, което създава сигурност и предвидимост за
страните – продавачи по сделките с електрическа енергия. Наред с това, дейността на
търговците на електрическа енергия не е монополна, а се осъществява при свободно
договорени цени и в условията на конкуренция, поради което не са застрашени интересите
на крайните клиенти. 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 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). В тази връзка и поради спецификата на дейността „търговия с
електрическа енергия” КЕВР приема, че дори евентуална задлъжнялост на лицензианта не
е в състояние да доведе до нарушаване сигурността на снабдяването, тъй като неговите
клиенти разполагат с други възможности за доставка и снабдяване с електрическа енергия,
а интересите на лицата, от които търговците купуват електрическа енергия са обезпечени
по реда на Правилата.
2. „АВВ Електрифициране” ООД е титуляр на лицензия № Л-280-15 от 15.09.2008
г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия” за срок от 10 (десет) години и
допълнена с права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ с
Решение № И1-Л-280 от 09.07.2012 г. на КЕВР.
От извършената служебна справка в Търговския регистър, воден от Агенцията по
вписванията към Министерството на правосъдието, е видно, че „АВВ Електрифициране”
ООД е търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2, т. 1 от ТЗ. „АВВ Електрифициране” ООД е
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дружество с ограничена отговорност с ЕИК 131481248, със седалище и адрес на
управление гр. София 1408, община Столична, район „Триадица“, ул. „Янко Забунов” №
50, вх. „Б”, ап. 72.
„АВВ Електрифициране” ООД е със следния предмет на дейност: търговска и
външнотърговска дейност, търговско представителство и посредничество, покупкопродажба на други стоки и вещи в обработен и/или необработен вид, както и всяка друга
дейност и/или услуги, които не са забранени от закона.
Капиталът на дружеството е в размер на 4 100 000 (четири милиона и сто хиляди)
лева и е изцяло внесен. Съдружници в „АВВ Електрифициране” ООД са „Енеркемикал”
ЕООД с ЕИК 114608298, с дял от капитала в размер на 1 400 000 (един милион и
четиристотин хиляди) лева и „Воинг Ижинеринг” Д.О.О. Белград – Нови Белград,
чуждестранно юридическо лице, регистрирано в Сърбия, с дял от капитала в размер на 2
700 000 (два милиона и седемстотин хиляди) лева. Дружеството се управлява и
представлява от управителя Любош Симеонов Атков.
Със заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-46 от 29.09.2016 г. „АВВ Електрифициране” ООД е
направило искане за даване на разрешение за сделка, свързана с придобиване на
качеството наредител за издаване на банкови гаранции по Договор за кредит № 1787.1014
от 07.11.2014 г. в размер до 5 000 000 (пет милиона) евро.
„АВВ Електрифициране” ООД е мотивирало направеното искане с писмо-покана
от „Търговска Банка Д” АД, с което банката уведомява дружеството, че може да бъде
включено като наредител за издаване на банкови гаранции, при условията и договорените
параметри по текущото финансиране на „Енерджи Маркет” АД съгласно Договор за
кредит № 1787.1014 от 07.11.2014 г. В тази връзка, като допълнително условие банката е
изискала от „АВВ Електрифициране” ООД да представи разрешение от КЕВР за
включването на „АВВ Електрифициране” ООД като наредител за издаване на банкови
гаранции по посочения по-горе кредит на „Енерджи Маркет” АД.
Видно от представения проект на анекс, по нареждане на „Енерджи Маркет” АД
банката издава в полза на „АВВ Електрифициране ООД гаранции и контрагаранции в
размер до кредитния лимит - 5 000 000 (пет милиона) евро. В този смисъл сделката, чието
разрешение „АВВ Електрифициране“ ООД е поискало, е на стойност 67 на сто от
активите на лицензианта съгласно одитирания годишен финансов отчет за 2015 г., според
който активите на дружеството са в размер на 14 637 хил. лв. Предвид това, сделката
попада в приложното поле на чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗЕ във връзка с чл. 92, ал. 1, т. 3 от
НЛДЕ и следва да бъде разгледана от КЕВР с оглед установяване на влиянието на тази
сделка върху сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост на енергийното
предприятие. Същото се обосновава чрез извършване на анализ на икономическото
състояние на „АВВ Електрифициране“ ООД. В тази връзка е установено следното:
Според финансовия отчет на дружеството, приходите, които реализира от
лицензионна дейност за 2015 г. са в размер на 47 401 хил. лв., общите приходи на
дружеството за същата година са в размер на 47 914 хил. лв.
Предвид горното, оборотът на „АВВ Електрифициране“ ООД е достатъчен за
покриване на искания лимит за издаване на банкови гаранции и дружеството ще
притежава финансова възможност да се включи като наредител за издаване на банкови
гаранции от договор за кредит между „Енерджи Маркет“ АД и „Търговска банка Д“ АД. В
тази връзка КЕВР счита, че разглежданата сделка няма да доведе до нарушаване или
застрашаване на сигурността на снабдяването с електрическа енергия вследствие на
задлъжнялост на енергийното предприятие и поради аргументите, изложените по-горе
относно спецификата на дейността „търговия с електрическа енергия”.
Изказвания по т.1:
Докладва П. Младеновски. В Комисията за енергийно и водно регулиране са
постъпили следните заявления: заявление от „Енерджи Маркет” АД за даване на
разрешение за сключване на анекс към договор за кредит с „Търговска банка Д” АД и
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заявление от „АВВ Електифициране” ООД за даване на разрешение за издаване на
банкови гаранции. За проучване на постъпилите заявления са създадени работни групи, но
по отношение на постъпилото заявление от „АВВ Електрифициране” ООД следва да се
приложи разпоредбата на чл. 32 от Административнопроцесуалния кодекс, съгласно който
по производства, в които правата и задълженията на страните произтичат от еднакво
фактическо състояние и по които е компетентен един и същ административен орган, може
да се започне и проведе едно производство. Предвид това, в настоящото административно
производство следва да бъдат разгледани исканията и на двете дружества. Видно от
информацията, съдържаща се в представеното заявление и документите към него,
„Енерджи Маркет” АД е сключило договор за кредит с „Търговска банка Д“ АД, а
съдлъжници по договора са дружествата: „Хидротурс – 94“ ООД, „Монтажна база“ ООД,
„Почивно дело и квалификация“ ЕАД, Energy Market Netherlands N.V., „Енержи Уинд“
ДОО – Струмица и „Енержи Маркет“ ДОО – Пирот. Предметът на договора е
предоставянето на кредитополучателя на кредитен лимит в размер до 5 000 000 (пет
милиона) евро с възможност за издаване на банкови гаранции, със срок за погасяване на
кредита - 12 месеца. Годишната лихва се формира от тримесечен EURIBOR, увеличен с
4,5 процентни пункта. Целта на кредита е осигуряване на оборотни средства за закупуване
на електрическа енергия и за издаване на банкови гаранции за участие в търгове, добро
изпълнение и плащане с наредител „Енерджи Маркет” АД и издаване на гаранции и
контрагаранции по нареждане на кредитополучателя от трети дъщерни дружества
„Енержи Уинд“ ДОО – Струмица, Македония, Energy Market Netherlands N.V., Холандия и
„Енержи Маркет“ ДОО – Пирот, Сърбия. „Енерджи Маркет” АД е мотивирало искането
си с писмо-покана от „Търговска банка Д“ АД, в което банката предлага нов едногодишен
срок на ползваната от дружеството кредитна линия. В писмото се посочва също, че
банката може да включи „АВВ Електрифициране” ООД като наредител на банкови
гаранции от съществуващия кредитен лимит на „Енерджи Маркет” АД, в случай, че
последното изрази писмено съгласие за това. В тази връзка, като допълнително условие
банката е изискала от „Енерджи Маркет” АД да представи разрешение от КЕВР за
предоговаряне на съществуващия кредитен лимит на дружеството с нови 12 месеца, с
възможност за издаване на банкови гаранции, както и разрешение за включването на
„АВВ Електрифициране” ООД като наредител за издаване на банкови гаранции от
кредитната линия на „Енерджи Маркет” АД. Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 23, пр. 2 от ЗЕ КЕВР
разрешава извършването на сделки, които водят или могат да доведат до нарушаване
сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятие. На
основание чл. 92, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Наредба № 3 за лицензиране дейностите в
енергетиката (НЛДЕ) такива сделки са и заеми със срок на погасяване по-дълъг от една
година, както и тези на стойност повече от 10 на сто от активите на лицензианта съгласно
последния одитиран годишен финансов отчет. В конкретния случай, видно от условията
на проекта на анекс, сделката, за която се иска разрешение не съставлява заем със срок на
погасяване по-дълъг от една година, както и представлява приблизително 9,02% от
активите на „Енерджи Маркет“ АД, които съгласно последния одитиран годишен
финансов отчет за 2015 г. са на стойност 106 249 хил. лв. Следователно разглежданата
сделка не попада в приложното поле на чл. 21, ал. 1, т. 23, пр. 2 от ЗЕ във връзка с чл. 92,
ал. 1, т. 2 и т. 3 от НЛДЕ, поради което не подлежи на разрешаване от КЕВР. Относно
„АВВ Електрифициране” ООД. От извършената проверка е видно, че капиталът на
дружеството е в размер на 4 100 000 (четири милиона и сто хиляди) лева и е изцяло
внесен. Съдружници в „АВВ Електрифициране” ООД са „Енеркемикал” ЕООД, с дял от
капитала в размер на 1 400 000 (един милион и четиристотин хиляди) лева и „Воинг
Ижинеринг” Д.О.О. Белград – Нови Белград, чуждестранно юридическо лице,
регистрирано в Сърбия, с дял от капитала в размер на 2 700 000 (два милиона и
седемстотин хиляди) лева. Дружеството се управлява и представлява от управителя
Любош Атков. Със заявлението си „АВВ Електрифициране” ООД е направило искане за
даване на разрешение за сделка, свързана с придобиване на качеството наредител за
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издаване на банкови гаранции по договор за кредит с „Търговска банка Д“ АД в размер до
5 000 000 (пет милиона) евро. Направеното искане е мотивирано с писмо-покана от
„Търговска Банка Д” АД. В него е споменато, че банката изисква от „АВВ
Електрифициране” ООД да представи от КЕВР разрешение за включването му като
наредител за издаване на банкови гаранции по посочения по-горе кредит на „Енерджи
Маркет” АД. Видно от представения проект на анекс, по нареждане на „Енерджи Маркет”
АД банката издава в полза на „АВВ Електрифициране ООД гаранции и контрагаранции в
размер до кредитния лимит - 5 000 000 (пет милиона) евро. В този смисъл сделката, чието
разрешение „АВВ Електрифициране“ ООД е поискало, е на стойност 67 на сто от
активите на лицензианта съгласно одитирания годишен финансов отчет за 2015 г., според
който активите на дружеството са в размер на 14 637 хил. лв. Предвид това, сделката
попада в приложното поле на чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗЕ и следва да бъде разгледана от КЕВР
с оглед установяване на влиянието на тази сделка върху сигурността на снабдяването.
Според финансовия отчет на дружеството, приходите, които реализира от лицензионна
дейност за 2015 г. са в размер на 47 401 хил. лв., а общите приходи на дружеството за
същата година са почти 48 000 000 лв. Предвид горното, може да се направи извод, че
оборотът на „АВВ Електрифициране“ ООД е достатъчен за покриване на искания лимит
за издаване на банкови гаранции и дружеството ще притежава финансова възможност да
се включи като наредител за издаване на банкови гаранции от договор за кредит между
„Енерджи Маркет“ АД и „Търговска банка Д“ АД. Разглежданата сделка няма да доведе
до нарушаване или застрашаване на сигурността на снабдяването вследствие на
задлъжнялост на енергийното предприятие и поради аргументите, изложените по-горе
относно спецификата на дейността „търговия с електрическа енергия”. Работната група
предлага на Комисията да приеме следните решения:
1. На основание чл. 43, ал. 1 от Правилника за дейността на Комисията за
енергийно и водно регулиране и на нейната администрация да приеме настоящия доклад;
2. На основание чл. 27, ал. 2, т. 6 от Административнопроцесуалния кодекс във
връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за енергетиката, чл. 92 от Наредба № 3 от 21.03.2013
г. за лицензиране на дейностите в енергетиката да прекрати административното
производство по заявлението, подадено от „Енерджи Маркет” АД;
3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за енергетиката, чл. 92 от Наредба № 3
да даде разрешение на „АВВ Електрифициране” ООД да сключи исканата сделка.
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.
Предвид гореизложеното,
КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШИ:
1. На основание чл. 27, ал. 2, т. 6 от Административнопроцесуалния кодекс във
връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за енергетиката, чл. 92 от Наредба № 3 от 21.03.2013
г. за лицензиране на дейностите в енергетиката прекратява административното
производство по заявление с вx. № E-ЗЛР-P-45 от 29.09.2016 г., подадено от „Енерджи
Маркет” АД с ЕИК 131200181, със седалище и адрес на управление гр. София 1124,
община Столична, район „Средец“, ул. „Цар Иван Асен II” № 41, ет. 1;
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, пр. 2 от Закона за енергетиката, във връзка с чл.
92, ал. 1, т. 3 и ал. 4, т. 2 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в
енергетиката разрешава в полза на „АВВ Електрифициране” ООД издаването на банкови
гаранции в размер до кредитния лимит по Договор за кредит № 1787.1014 от 07.11.2014 г.
с „Търговска банка Д” АД съгласно представения към заявление с вx. № E-ЗЛР-P- 46 от
29.09.2016 г. проект на анекс.
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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.
Решението е взето със седем гласа „за”, от които четири гласа (Александър
Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова) на членовете на
Комисията със стаж в енергетиката.
По т.2. Комисията, след като разгледа преписка, образувана с решение на КЕВР по
т. 7 от протокол № 158 от 14.07.2016 г., доклад с вх. № О-Дк-265 от 06.07.2016 г. и справка
от дирекция „Обща администрация” за дължимите суми от „ЕЛКОНТРОЛ” ООД,
установи следното:
С решение по т. 7 от протокол № 158 от 14.07.2016 г. Комисия за енергийно и водно
регулиране е открила процедура за установяване на публично държавно вземане по
отношение на „ЕЛКОНТРОЛ“ ООД с размер на главницата от 2 000,00 лева и начислени
лихви за просрочие в размер на общо 85,14 лева. Върху неплатената главница от 2 000,00
лева, считано от 01.01.2016 г. се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на
сумата по банковата сметка на КЕВР.
„ЕЛКОНТРОЛ“ ООД е титуляр на Лицензия № Л-233-15 от 09.07.2007 г. за
осъществяване на дейността "търговия с ел. енергия".
Лицензионните такси, са определени 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., изм. ДВ. бр. 90 от 31.10.2014 г., Тарифата). Съгласно Закона за изменение и допълнение
на Закона за енергетиката (ДВ бр. 17 от 06.03.2015 г.), 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 2015 г. на “ЕЛКОНТРОЛ“ ООД е в размер от 2 000 лв. и е
изчислена, като е отчетено, че дружеството няма приходи от лицензионна дейност през
предходната година.
След представена информация от дирекция „ЦРЛП”, понастоящем дирекция
„Електроенергетика и топлоенергетика“, за размера на дължимите такси, дирекция
“АСФИО”, понастоящем дирекция „Обща администрация“, е извършила начисления и е
изготвила справка, въз основа на която е изготвен доклад с вх. № О-Дк-265 от 06.07.2016
г. и е прието решение по т. 7 от протокол № 158 от 14.07.2016 г. на КЕВР за откриване на
процедура за установяване на публично държавно вземане спрямо "ЕЛКОНТРОЛ" ООД.
Непогасените от “ЕЛКОНТРОЛ“ ООД задължения към КЕВР са формирани, както
следва:
Начислена е първа вноска от годишната такса за 2015 г. в размер на 1 000,00 лева,
дължима към 31.03.2015 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
76,51 лева за периода от 01.04.2015 г. до 31.12.2015 г.
Начислена е втора вноска от годишната такса за 2015 г. в размер на 1 000,00 лева,
дължима към 30.11.2015 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
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8,63 лева за периода от 01.12.2015 г. до 31.12.2015 г.
Общото задължение на “ЕЛКОНТРОЛ“ ООД към 31.12.2015 г. представлява
начислена и неплатена главница в размер на общо 2 000,00 лева и лихви за просрочие в
размер на общо 85,14 лева. Върху неплатената главница в размер на общо 2 000,00 лева,
считано от 01.01.2016 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 (АПК)
“ЕЛКОНТРОЛ” ООД е уведомен за откриване на процедурата с писмо изх. № Ф-13-51-3
от 15.07.2016 г. и известие за доставяне R PS 1040 03LMV0 R, удостоверяващи
уведомяване на 20.07.2016 г., като му е определен 7-дневен срок за обяснения и
възражения по начислените суми. В указания срок няма постъпило възражение, а
задълженията на “ЕЛКОНТРОЛ” ООД не са заплатени към настоящия момент.
Изказвания по т.2:
Докладва А. Димитрова. Работната група предлага на Комисията да вземе следното
решение:
Издава по отношение на „ЕЛКОНТРОЛ“ ООД, ЕИК 130178629, със седалище и
адрес на управление: Република България, гр. София 1510, район Подуяне, ж.к. Хаджи
Димитър, ул. „Иван Маринов Йончев“ № 16
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна такса
и лихва за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, а именно:
1. Начислена и неплатена главница в размер на общо 2 000,00 (две хиляди) лева;
2. Начислена и неплатена лихва за просрочие в размер на общо 85,14 лева (осемдесет
и пет лева и четиринадесет стотинки);
3. Върху неплатената главница в размер на общо 2 000,00 лева, считано от 01.01.2016
г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата
сметка на КЕВР.
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, която е посочена в акта. 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. Актът за установяване на публичното
държавно вземане подлежи на обжалване пред Административен съд – София-град в 14
(четиринадесет) дневен срок.
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.
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 Данъчноосигурителния процесуален кодекс,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШИ:
Издава по отношение на „ЕЛКОНТРОЛ“ ООД, ЕИК 130178629, със седалище и
адрес на управление: Република България, гр. София 1510, район Подуяне, ж.к. Хаджи
Димитър, ул. „Иван Маринов Йончев“ № 16
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна такса
и лихва за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, а именно:
1.
Начислена и неплатена главница в размер на общо 2 000,00 (две хиляди) лева,
представляваща:
 Първа вноска от годишна такса за 2015 г. в размер на 1 000,00 лева;
10

 Втора вноска от годишна такса за 2015 г. в размер на 1 000,00 лева.
Начислена и неплатена лихва за просрочие в размер на общо 85,14 лева
(осемдесет и пет лева и четиринадесет стотинки), представляващи:
 Начислена лихва за просрочие в размер на 76,51 лева, върху неплатена
първа вноска от годишна такса за 2015 г. в размер на 1 000,00 лева, за
периода от 01.04.2015 г. до 31.12.2015 г.;
 Начислена лихва за просрочие в размер на 8,63 лева, върху неплатена
втора вноска от годишна такса за 2015 г. в размер на 1 000,00 лева, за
периода от 01.12.2015 г. до 31.12.2015 г.
3.
Върху неплатената главница в размер на общо 2 000,00 лева, считано от
01.01.2016 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата
по банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.
2.

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.
Решението е взето със седем гласа „за”, от които четири гласа (Александър
Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова) на членовете на
Комисията със стаж в енергетиката.
По т.3. Комисията, след като разгледа преписка, образувана с решение на КЕВР по
т. 8 от протокол № 158 от 14.07.2016 г., доклад с вх. № О-Дк-266 от 06.07.2016 г. и справка
от дирекция „Обща администрация” за дължимите суми от „ЕЛМИБ БЪЛГАРИЯ” АД,
установи следното:
С решение по т. 8 от протокол № 158 от 14.07.2016 г. Комисия за енергийно и водно
регулиране е открила процедура за установяване на публично държавно вземане по
отношение на „ЕЛМИБ БЪЛГАРИЯ“ АД с размер на главницата от 2 000,00 лева и
начислени лихви за просрочие в размер на общо 85,14 лева. Върху неплатената главница
от 2 000,00 лева, считано от 01.01.2016 г. се дължи законна лихва за забава до датата на
постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР.
“ЕЛМИБ БЪЛГАРИЯ“ АД е титуляр на Лицензия № Л-260-15 от 10.03.2008 г. за
осъществяване на дейността "търговия с ел. енергия" за срок от 10 (десет) години.
Лицензионните такси, са определени 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., изм. ДВ. бр. 90 от 31.10.2014 г., Тарифата). Съгласно Закона за изменение и допълнение
на Закона за енергетиката (ДВ бр. 17 от 06.03.2015 г.), 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).
За “ЕЛМИБ БЪЛГАРИЯ“ АД годишната такса за 2015 г. е изчислена, като е
отчетено, че дружеството няма приходи от лицензионна дейност за предходната година и
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представлява постоянната компонента от 2 000 лева.
След представена информация от дирекция „ЦРЛП”, понастоящем дирекция
„Електроенергетика и топлоенергетика“, за размера на дължимите такси, дирекция
“АСФИО”, понастоящем дирекция „Обща администрация“, е извършила начисления и е
изготвила справка, въз основа на която е изготвен доклад с вх. № О-Дк-266 от 06.07.2016
г. и е прието решение по т. 8 от протокол № 158 от 14.07.2016 г. на КЕВР за откриване на
процедура за установяване на публично държавно вземане спрямо "ЕЛМИБ БЪЛГАРИЯ"
АД.
Непогасените от “ЕЛМИБ БЪЛГАРИЯ“ АД задължения към КЕВР са формирани,
както следва:
Начислена е първа вноска от годишна такса за 2015 г. в размер на 1 000,00 лева,
дължима към 31.03.2015 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
76,51 лева, за периода от 01.04.2015 г. до 31.12.2015 г.
Начислена е втора вноска от годишна такса за 2015 г. в размер на 1 000,00 лева,
дължима към 30.11.2015 г. върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
8,63 лева, за периода от 01.12.2015 г. до 31.12.2015 г.
Общото задължение на “ЕЛМИБ БЪЛГАРИЯ“ АД към 31.12.2015 г. представлява
начислена и неплатена главница в размер на 2 000,00 лева и лихва за просрочие в размер
на общо 85,14 лева. Върху неплатената главница в размер на 2 000,00 лева, считано от
01.01.2016 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 (АПК) “ЕЛМИБ
БЪЛГАРИЯ” АД е уведомен за откриване на процедурата с писмо изх. № Ф-13-59-4 от
15.07.2016 г. и известие за доставяне R PS 1040 03LMUZ P, удостоверяващи уведомяване
на 20.07.2016 г., като му е определен 7-дневен срок за обяснения и възражения по
начислените суми. В указания срок няма постъпило възражение, а задълженията на
“ЕЛМИБ БЪЛГАРИЯ” АД не са заплатени към настоящия момент.
Изказвания по т.3:
Докладва А. Димитрова. Работната група предлага на Комисията да вземе следното
решение:
Издава по отношение на „ЕЛМИБ БЪЛГАРИЯ“ АД, ЕИК 175199250, АКТ за
установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна такса и лихва за
просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, а именно:
1. Начислена и неплатена главница в размер на общо 2 000,00 (две хиляди) лева;
2. Начислена и неплатена лихва за просрочие в размер на общо 85,14 лева (осемдесет
и пет лева и четиринадесет стотинки);
3. Върху неплатената главница в размер на общо 2 000,00 лева, считано от 01.01.2016
г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата
сметка на КЕВР.
Установеното с този акт публично държавно вземане подлежи на доброволно
плащане в 14-дневен срок от връчване на акта, по посочената банковата сметка на КЕВР в
акта. 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. Актът
за установяване на публичното държавно вземане подлежи на обжалване пред
Административен съд – София-град в 14 (четиринадесет) дневен срок.
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.
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 Данъчноосигурителния процесуален кодекс,
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КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШИ:
Издава по отношение на „ЕЛМИБ БЪЛГАРИЯ“ АД, ЕИК 175199250, със седалище и
адрес на управление: Република България, гр. София 1000, район Възраждане, ул.
„Опълченска“ № 46-48
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна такса
и лихва за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, а именно:
1.
Начислена и неплатена главница в размер на общо 2 000,00 (две хиляди) лева,
представляваща:
 Първа вноска от годишна такса за 2015 г. в размер на 1 000,00 лева;
 Втора вноска от годишна такса за 2015 г. в размер на 1 000,00 лева.
2.
Начислена и неплатена лихва за просрочие в размер на общо 85,14 лева
(осемдесет и пет лева и четиринадесет стотинки), представляващи:
 Начислена лихва за просрочие в размер на 76,51 лева, върху неплатена
първа вноска от годишна такса за 2015 г. в размер на 1 000,00 лева, за
периода от 01.04.2015 г. до 31.12.2015 г.;
 Начислена лихва за просрочие в размер на 8,63 лева, върху неплатена
втора вноска от годишна такса за 2015 г. в размер на 1 000,00 лева, за
периода от 01.12.2015 г. до 31.12.2015 г.
3.
Върху неплатената главница в размер на общо 2 000,00 лева, считано от
01.01.2016 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата
по банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.
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.
Решението е взето със седем гласа „за”, от които четири гласа (Александър
Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова) на членовете на
Комисията със стаж в енергетиката.
По т.4. Комисията, след като разгледа преписка, образувана с решение на КЕВР по
т. 9 от протокол № 158 от 14.07.2016 г., доклад с вх. № О-Дк-267 от 06.07.2016 г. и справка
от дирекция „Обща администрация” за дължимите суми от „ЕНЕМОНА ЮТИЛИТИС”
АД, установи следното:
С решение по т. 9 от протокол № 158 от 14.07.2016 г. Комисия за енергийно и водно
регулиране е открила процедура за установяване на публично държавно вземане по
отношение на „ЕНЕМОНА ЮТИЛИТИС“ АД с размер на главницата от 27 173,41 лева и
начислени лихви за просрочие в размер на общо 1 156,84 лева. Върху неплатената
главница от 27 173,41 лева, считано от 01.01.2016 г. се дължи законна лихва за забава до
датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР.
“ЕНЕМОНА ЮТИЛИТИС“ АД е титуляр на Лицензия № Л-201-15 от 27.02.2006 г.
за осъществяване на дейността "търговия с ел. енергия" за срок от 10 (десет) години.
Лицензионните такси, са определени 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., изм. ДВ. бр. 90 от 31.10.2014 г., Тарифата). Съгласно Закона за изменение и допълнение
на Закона за енергетиката (ДВ бр. 17 от 06.03.2015 г.), считано от 06.03.2015 г.
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране е преименувана в Комисия за
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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).
За “ЕНЕМОНА ЮТИЛИТИС“ АД годишната такса за 2015 г. е изчислена, като е
отчетено, че дружеството има приходи от лицензионна дейност за предходната година,
които са в размер на 45 769,85 хил. лева. Дължимата годишна лицензионна такса за 2015 г.
е в размер на 27 173,41 лева и е получена като към постоянната компонента 2 000 лева е
прибавена сумата от 25 173,41 лева /0,055 на сто от годишните приходи на дружеството за
съответната лицензионна дейност/.
След представена информация от дирекция „ЦРЛП”, понастоящем дирекция
„Електроенергетика и топлоенергетика“, за размера на дължимите такси, дирекция
“АСФИО”, понастоящем дирекция „Обща администрация“, е извършила начисления и е
изготвила справка, въз основа на която е изготвен доклад с вх. № О-Дк-267 от 06.07.2016
г. и е прието решение по т. 9 от протокол № 158 от 14.07.2016 г. на КЕВР за откриване на
процедура за установяване на публично държавно вземане спрямо "ЕНЕМОНА
ЮТИЛИТИС" АД.
Непогасените от “ЕНЕМОНА ЮТИЛИТИС“ АД задължения към КЕВР са
формирани, както следва:
Начислена е първа вноска от годишна такса за 2015 г. в размер на 13 586,71 лева,
дължима към 31.03.2015 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
1 039,61 лева, за периода от 01.04.2015 г. до 31.12.2015 г.
Начислена е втора вноска от годишна такса за 2015 г. в размер на 13 586,70 лева,
дължима към 30.11.2015 г. върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
117,23 лева, за периода от 01.12.2015 г. до 31.12.2015 г.
Общото задължение на “ЕНЕМОНА ЮТИЛИТИС“ АД към 31.12.2015 г.
представлява начислена и неплатена главница в размер на 27 173,41 лева и лихва за
просрочие в размер на общо 1 156,84 лева. Върху неплатената главница в размер на
27 173,41 лева, считано от 01.01.2016 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 справка по актуално състояние в Търговския регистър на Агенция по
вписванията, “ЕНЕМОНА ЮТИЛИТИС“ АД е в открито производство несъстоятелност,
обявено с Решение № 890 от 17.05.2016 г. по описа на Софийски градски съд, търговско
дело № 5831/2015 г., съгласно чл. 630, ал. 1 от Търговския закон. Считано от 27.05.2016 г.
е назначен синдик, г-жа Елвира Гроник Танчева, с адрес: гр. София 1000, ул. Княз Борис
I“ № 71, партер.
На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК)
“ЕНЕМОНА ЮТИЛИТИС” АД е уведомен за откриване на процедурата с писмо изх. №
Ф-13-28-2 от 15.07.2016 г., което е изпратено, както следва:
 на адреса на управление на дружеството – с известие за доставяне № R PS
1040 03LMV3 U, удостоверяващ уведомяване на 20.07.2016 г.;
 копие до синдика, г-жа Елвира Танчева – с известие за доставяне № R PS
1040 03LMV2 T, удостоверяващ уведомяване на 20.07.2016 г.
С писмото е определен 7-дневен срок за обяснения и възражения по начислените
суми. В указания срок няма постъпило възражение, а задълженията на “ЕНЕМОНА
ЮТИЛИТИС” АД не са заплатени към настоящия момент.
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Изказвания по т.4:
А. Йорданов каза, че във всеки акт разпоредбите, които касаят доброволно
плащане, предварителното изпълнение, принудителното събиране и обжалването са едни
и същи. Поради тази причина могат да не бъдат докладвани, а да се докладват само
съществените точки от решението. Членовете на Комисията имат проектите за всеки един
отделен случай.
И. Иванов каза, че ще се докладват първите три точки от всеки проект на решение,
които са индивидуални за всеки един акт. Останалото е общ текст.
Докладва А. Димитрова. Съгласно справка по актуално състояние в Търговския
регистър на Агенция по вписванията, “ЕНЕМОНА ЮТИЛИТИС“ АД е в открито
производство за несъстоятелност, което е обявено с решение от 17.05.2016 г. Считано от
27.05.2016 г. е назначен синдик, който да управлява дружеството.
Работната група предлага на Комисията да вземе следното решение:
Издава по отношение на „ЕНЕМОНА ЮТИЛИТИС“ АД, ЕИК 106609315, АКТ за
установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна такса и лихва за
просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, а именно:
1. Начислена и неплатена главница в размер на общо 27 173,41 лева (двадесет и
седем хиляди сто седемдесет и три лева и четиридесет и една стотинки);
2. Начислена и неплатена лихва за просрочие в размер на общо 1 156,84 лева
(хиляда сто петдесет и шест лева и осемдесет и четири стотинки);
3. Върху неплатената главница в размер на общо 27 173,41 лева, считано от
01.01.2016 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по
банковата сметка на КЕВР.
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 Данъчноосигурителния процесуален кодекс,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШИ:
Издава по отношение на „ЕНЕМОНА ЮТИЛИТИС“ АД, ЕИК 106609315, със
седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1113, район Слатина,
ж.к. Гео Милев, ул. „Коста Лулчев“ № 20, ет. 1
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна такса
и лихва за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, а именно:
1.
Начислена и неплатена главница в размер на общо 27 173,41 лева (двадесет и
седем хиляди сто седемдесет и три лева и четиридесет и една стотинки),
представляваща:
 Първа вноска от годишна такса за 2015 г. в размер на 13 586,71 лева;
 Втора вноска от годишна такса за 2015 г. в размер на 13 586,70 лева.
2.
Начислена и неплатена лихва за просрочие в размер на общо 1 156,84 лева
(хиляда сто петдесет и шест лева и осемдесет и четири стотинки), представляващи:
 Начислена лихва за просрочие в размер на 1 039,61 лева, върху неплатена
първа вноска от годишна такса за 2015 г. в размер на 13 586,71 лева, за
периода от 01.04.2015 г. до 31.12.2015 г.;
 Начислена лихва за просрочие в размер на 117,23 лева, върху неплатена
втора вноска от годишна такса за 2015 г. в размер на 13 586,70 лева, за
периода от 01.12.2015 г. до 31.12.2015 г.
3.
Върху неплатената главница в размер на общо 27 173,41 лева, считано от
01.01.2016 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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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.
Решението е взето със седем гласа „за”, от които четири гласа (Александър
Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова) на членовете на
Комисията със стаж в енергетиката.
По т.5. Комисията, след като разгледа преписка, образувана с решение на КЕВР по
т. 10 от протокол № 158 от 14.07.2016 г., доклад с вх. № О-Дк-268 от 06.07.2016 г. и
справка от дирекция „Обща администрация” за дължимите суми от „ЕНЕМОНА” АД,
установи следното:
С решение по т. 10 от протокол № 158 от 14.07.2016 г. Комисия за енергийно и водно
регулиране е открила процедура за установяване на публично държавно вземане по
отношение на „ЕНЕМОНА“ АД с размер на главницата от 2 000,00 лева и начислени
лихви за просрочие в размер на общо 158,03 лева. Върху неплатената главница от 2 000,00
лева, считано от 01.01.2016 г. се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на
сумата по банковата сметка на КЕВР.
“ЕНЕМОНА“ АД е титуляр на Лицензия № Л-275-15 от 08.09.2008 г. за
осъществяване на дейността "търговия с ел. енергия" за срок от 10 (десет) години.
Лицензионните такси, са определени съгласно Тарифата за таксите, които се събират
от Държавна 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., изм. ДВ. бр. 90 от 31.10.2014 г., Тарифата). Съгласно Закона за изменение и допълнение
на Закона за енергетиката (ДВ бр. 17 от 06.03.2015 г.), 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).
За “ЕНЕМОНА“ АД годишната такса за 2014 г. е изчислена, като е отчетено, че
дружеството има приходи от лицензионна дейност за предходната година, които са в
размер на 313 205 лева. Дължимата годишна лицензионна такса за 2014 г. е в размер
на 2 172 лева и е получена като към постоянната компонента 2 000 лева е прибавена
сумата от 172 лева /0,055 на сто от годишните приходи на дружеството за съответната
лицензионна дейност/.
За “ЕНЕМОНА“ АД годишната такса за 2015 г. е изчислена, като е отчетено, че
дружеството няма приходи от лицензионна дейност за предходната година и представлява
постоянната компонента от 2 000 лева.
След представена информация от дирекция „ЦРЛП”, понастоящем дирекция
„Електроенергетика и топлоенергетика“, за размера на дължимите такси, дирекция
“АСФИО”, понастоящем дирекция „Обща администрация“, е извършила начисления и е
изготвила справка, въз основа на която е изготвен доклад с вх. № О-Дк-268 от 06.07.2016
г. и е прието решение по т. 10 от протокол № 158 от 14.07.2016 г. на КЕВР за откриване на
процедура за установяване на публично държавно вземане спрямо "ЕНЕМОНА" АД.
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Непогасените от “ЕНЕМОНА“ АД задължения към КЕВР са формирани, както
следва:
Начислена е първа вноска от годишна такса за 2014 г. в размер на 1 086,00 лева,
дължима към 31.03.2014 г.
На 27.11.2014 г. по банковата сметка на КЕВР е постъпило плащане от „ЕНЕМОНА“
АД в размер на 2 172,00 лева. В резултат на това плащане върху неплатената в срок първа
вноска от годишна такса за 2014 г. в размер на 1 086,00 лева е начислена лихва за
просрочие от 72,89 лева, за периода от 01.04.2014 г. до 27.11.2014 г. (датата на плащане от
дружеството).
Начислена е втора вноска от годишна такса за 2014 г. в размер на 1 086,00 лева,
дължима към 30.11.2014 г.
Общото задължение на „ЕНЕМОНА“ АД към 31.12.2014 г. представлява начислена и
неплатена лихва за просрочие в размер на 72,89 лева.
Начислена е първа вноска от годишна такса за 2015 г. в размер на 1 000,00 лева,
дължима към 31.03.2015 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
76,51 лева, за периода от 01.04.2015 г. до 31.12.2015 г.
Начислена е втора вноска от годишна такса за 2015 г. в размер на 1 000,00 лева,
дължима към 30.11.2015 г. върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
8,63 лева, за периода от 01.12.2015 г. до 31.12.2015 г.
Общото задължение на “ЕНЕМОНА“ АД към 31.12.2015 г. представлява начислена и
неплатена главница в размер на 2 000,00 лева и лихва за просрочие в размер на общо
158,03 лева. Върху неплатената главница в размер на 2 000,00 лева, считано от 01.01.2016
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 (АПК)
“ЕНЕМОНА” АД е уведомен за откриване на процедурата с писмо изх. № Ф-13-228-2 от
15.07.2016 г. и известие за доставяне R PS 1040 03LMV7 Y, удостоверяващи уведомяване
на 20.07.2016 г., като му е определен 7-дневен срок за обяснения и възражения по
начислените суми. В указания срок няма постъпило възражение, а задълженията на
“ЕНЕМОНА” АД не са заплатени към настоящия момент.
Изказвания по т.5:
Докладва А. Димитрова. Работната група предлага на Комисията да вземе следното
решение:
Издава по отношение на „ЕНЕМОНА“ АД, ЕИК 020955078, АКТ за установяване на
публично държавно вземане от неплатена лицензионна такса и лихва за просрочие,
съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, а именно:
1. Начислена и неплатена главница в размер на общо 2 000,00 (две хиляди) лева;
2. Начислена и неплатена лихва за просрочие в размер на общо 158,03 лева (сто
петдесет и осем лева и три стотинки);
3. Върху неплатената главница в размер на общо 2 000,00 лева, считано от
01.01.2016 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата
по банковата сметка на КЕВР.
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.
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 Данъчноосигурителния процесуален кодекс,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШИ:

17

Издава по отношение на „ЕНЕМОНА“ АД, ЕИК 020955078, със седалище и адрес на
управление: Република България, гр. София 1113, район Слатина, ж.к. Гео Милев, ул.
„Коста Лулчев“ № 20
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна такса
и лихва за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, а именно:
1.
Начислена и неплатена главница в размер на общо 2 000,00 (две хиляди) лева,
представляваща:
 Първа вноска от годишна такса за 2015 г. в размер на 1 000,00 лева;
 Втора вноска от годишна такса за 2015 г. в размер на 1 000,00 лева.
2.
Начислена и неплатена лихва за просрочие в размер на общо 158,03 лева (сто
петдесет и осем лева и три стотинки), представляващи:
 Начислена лихва за просрочие в размер на 72,89 лева, върху неплатена
първа вноска от годишна такса за 2014 г. в размер на 1 086,00 лева, за
периода от 01.04.2014 г. до 27.11.2014 г.;
 Начислена лихва за просрочие в размер на 76,51 лева, върху неплатена
първа вноска от годишна такса за 2015 г. в размер на 1 000,00 лева, за
периода от 01.04.2015 г. до 31.12.2015 г.;
 Начислена лихва за просрочие в размер на 8,63 лева, върху неплатена
втора вноска от годишна такса за 2015 г. в размер на 1 000,00 лева, за
периода от 01.12.2015 г. до 31.12.2015 г.
3.
Върху неплатената главница в размер на общо 2 000,00 лева, считано от
01.01.2016 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата
по банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
В заседанието по точка пета участват председателят Иван Н. Иванов и членовете
на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров,
Георги Златев, Евгения Харитонова.
Решението е взето със седем гласа „за”, от които четири гласа (Александър
Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова) на членовете на
Комисията със стаж в енергетиката.
По т.6. Комисията, след като разгледа преписка, образувана с решение на КЕВР по
т. 12 от протокол № 168 от 11.08.2016 г., доклад с вх. № О-Дк-337 от 04.08.2016 г. и
справка от дирекция „Обща администрация” за дължимите суми от „ЕНЕРДЖИ ХОЛД”
ООД, установи следното:
С решение по т. 12 от протокол № 168 от 11.08.2016 г. Комисия за енергийно и водно
регулиране е открила процедура за установяване на публично държавно вземане по
отношение на „ЕНЕРДЖИ ХОЛД“ ООД с размер на главницата от 2 000,00 лева и
начислени лихви за просрочие в размер на общо 85,14 лева. Върху неплатената главница
от 2 000,00 лева, считано от 01.01.2016 г. се дължи законна лихва за забава до датата на
постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР.
„ЕНЕРДЖИ ХОЛД” ООД е титуляр на Лицензия № Л-298-15 от 16.03.2009 г. за
извършване на дейността "търговия с електрическа енергия" за срок от 10 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). Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР), считано от
06.03.2015 г., съгласно Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ДВ.
бр. 17 от 06.03.2015 г.), 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,
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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 ЗЕ.
Годишната такса се заплаща за всяка календарна година от срока на действие на
лицензията (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).
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 “ЕНЕРДЖИ ХОЛД” ООД годишната такса за 2015 г. e изчислена, като е отчетено,
че дружеството няма приходи от лицензионна дейност и представлява постоянната
компонента 2 000,00 лева. След представена информация от дирекция „ЦРЛП”,
понастоящем дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“, за размера на дължимите
такси, дирекция “АСФИО”, понастоящем дирекция „Обща администрация“, е извършила
начисления и е изготвила справка, въз основа на която е изготвен доклад с вх. № О-Дк-337
от 04.08.2016 г. и е прието решение по т. 12 от протокол № 168 от 11.08.2016 г. на КЕВР за
откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане спрямо
"ЕНЕРДЖИ ХОЛД" ООД.
Непогасените от „ЕНЕРДЖИ ХОЛД” ООД задължения към КЕВР са формирани,
както следва:
Начислена е първа вноска от годишната такса за 2015 г., дължима към 31.03.2015 г. в
размер на 1 000,00 лева, върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
76,51 лева за периода от 01.04.2015 г. до 31.12.2015 г.
Начислена е втора вноска от годишната такса за 2015 г., дължима към 30.11.2015 г. в
размер на 1 000,00 лева, върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на 8,63
лева за периода от 01.12.2015 г. до 31.12.2015 г.
Общото задължение на „ЕНЕРДЖИ ХОЛД“ ООД към 31.12.2015 г. представлява
начислена и неплатена главница от годишна такса за 2015 г. в размер на 2 000,00 лева и
лихви за просрочие в размер на общо 85,14 лева. Върху главницата от 2 000,00 лева,
считано от 01.01.2016 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)
“ЕНЕРДЖИ ХОЛД” ООД е уведомен за откриване на процедурата с писмо изх. № Ф-1397-2 от 23.08.2016 г. и известие за доставяне R PS 1040 03S6D5 5, удостоверяващи
уведомяване на 29.08.2016 г., като му е определен 7-дневен срок за обяснения и
възражения по начислените суми. В указания срок няма постъпило възражение, а
задълженията на “ЕНЕРДЖИ ХОЛД” ООД не са заплатени към настоящия момент.
Изказвания по т.6:
Докладва А. Димитрова. Работната група предлага на Комисията да вземе следното
решение:
Издава по отношение на „ЕНЕРДЖИ ХОЛД“ ООД, ЕИК 200444555, АКТ за
установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна такса и лихва за
просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, а именно:
1.
Начислена и неплатена главница в размер на общо 2 000,00 (две хиляди) лева;
2. Начислени и неплатени лихви за просрочие в размер на общо 85,14 лева
(осемдесет и пет лева и четиринадесет стотинки);
3. Върху неплатената годишна такса за 2015 г. в размер на 2 000,00 лева, считано от
01.01.2016 г. се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата
по банковата сметка на КЕВР.
А. Йорданов каза, че това, което не докладва пред Комисията са разпоредби на
закона. Това трябва да бъде ясно за протокола. Пълният текст веднъж е изчетен ясно.
Затова не трябва да се счита, че Комисията не е запозната с тези части от акта.
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И. Иванов обобщи, че това изказване е уточнение към предишното предложение
на А. Йорданов.
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 Данъчноосигурителния процесуален кодекс,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШИ:
Издава по отношение на „ЕНЕРДЖИ ХОЛД“ ООД, ЕИК 200444555, със седалище и
адрес на управление: Република България, гр. София 1750, район Младост, ж.к. Младост1, бл. 29, вх. 5, ет. 2, ап. 76
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна такса
и лихва за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, а именно:
4.
Начислена и неплатена главница в размер на общо 2 000,00 (две хиляди) лева,
представляваща:
 1 000,00 лева, първа вноска от годишна такса за 2015 г.;
 1 000,00 лева, втора вноска от годишна такса за 2015 г.
5. Начислени и неплатени лихви за просрочие в размер на общо 85,14 лева
(осемдесет и пет лева и четиринадесет стотинки), а именно:
 76,51 лева, начислена за периода от 01.04.2015 г. до 31.12.2015 г. върху
неплатена първа вноска от годишна такса за 2015 г. в размер на 1 000,00 лева;
 8,63 лева, начислена за периода от 01.12.2015 г. до 31.12.2015 г. върху втора
неплатена вноска от годишна такса за 2015 г. в размер на 1 000,00 лева.
6. Върху неплатената годишна такса за 2015 г. в размер на 2 000,00 лева, считано от
01.01.2016 г. се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата
по банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата)
В заседанието по точка шеста участват председателят Иван Н. Иванов и членовете
на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров,
Георги Златев, Евгения Харитонова.
Решението е взето със седем гласа „за”, от които четири гласа (Александър
Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова) на членовете на
Комисията със стаж в енергетиката.
По т.7. Комисията, след като разгледа преписка, образувана с решение на КЕВР по
т. 13 от протокол № 168 от 11.08.2016 г., доклад с вх. № О-Дк-338 от 04.08.2016 г. и
справка от дирекция „Обща администрация” за дължимите суми от „ЕСКО
СЪРВИСИС” ООД, установи следното:
С решение по т. 13 от протокол № 168 от 11.08.2016 г. Комисия за енергийно и водно
регулиране е открила процедура за установяване на публично държавно вземане по
отношение на „ЕСКО СЪРВИСИС“ ООД с размер на главницата от 15 000,00 върху която
сума, считано от 23.03.2016 г. се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване
на сумата по банковата сметка на КЕВР.
„ЕСКО СЪРВИСИС” ООД е титуляр на Лицензия № Л-461-15 от 09.03.2016 г. за
извършване на дейността “търговия с електрическа енергия”, с включени права и
задължения на „координатор на стандартна балансираща група“.
Лицензионната такса е определена съгласно Тарифата за таксите, които се събират от
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката (обн.,
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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). Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР), считано от
06.03.2015 г., съгласно Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ДВ.
бр. 17 от 06.03.2015 г.), е преименувана в Комисия за енергийно и водно регулиране
(КЕВР, Комисията).
Съгласно чл. 3, ал. 2, т. 1 от Тарифата, за лицензия, издадена при условията на чл. 39,
ал. 1 от ЗЕ, се събира първоначална такса в размер на 15 000,00 лева.
Съгласно чл. 3, ал. 5 от Тарифата, първоначалната такса се заплаща в 7-дневен срок
от деня, следващ датата на връчването на решението, след която дата върху неплатените в
срок 15 000,00 лева се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата
по банковата сметка на КЕВР. Решение № Л-461 от 09.03.2016 г. е връчено на „ЕСКО
СЪРВИСИС” ООД на 15.03.2016 г.
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).
След представена информация от дирекция „ЦРЛП”, понастоящем дирекция
„Електроенергетика и топлоенергетика“, за размера на дължимите такси, дирекция
“АСФИО”, понастоящем дирекция „Обща администрация“, е извършила начисления и е
изготвила справка, въз основа на която е изготвен доклад с вх. № О-Дк-338 от 04.08.2016
г. и е прието решение по т. 13 от протокол № 168 от 11.08.2016 г. на КЕВР за откриване на
процедура за установяване на публично държавно вземане спрямо "ЕСКО СЪРВИСИС"
ООД.
Непогасените от „ЕСКО СЪРВИСИС” ООД задължения към КЕВР са формирани,
както следва:
Начислена е първоначална такса за 2016 г. в размер на 15 000,00 лева, дължима към
22.03.2016 г., върху която сума, считано от 23.03.2016 г., се дължи законна лихва за забава
до дата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР.
На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) “ЕСКО
СЪРВИСИС” ООД е уведомен за откриване на процедурата с писмо изх. № Ф-13-248-1 от
23.08.2016 г. и известие за доставяне R PS 1040 03S6D4 4, удостоверяващи уведомяване на
25.08.2016 г., като му е определен 7-дневен срок за обяснения и възражения по
начислените суми. В указания срок няма постъпило възражение, а задълженията на
“ЕСКО СЪРВИСИС” ООД не са заплатени към настоящия момент.
Изказвания по т.7:
Докладва А. Димитрова. Работната група предлага на Комисията да вземе следното
решение:
Издава по отношение на „ЕСКО СЪРВИСИС“ ООД, ЕИК 203800031, АКТ за
установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна такса, съгласно
справка, неразделна част от настоящия акт, а именно:
1. Начислена и неплатена главница в размер на 15 000,00 (петнадесет хиляди) лева;
2. Върху неплатената главница в размер на 15 000,00 лева, считано от 23.03.2016
г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата
сметка на КЕВР.
А. Димитрова добави, че „ЕСКО СЪРВИСИС“ ООД е нов лицензиант, но въпреки
откритата процедура дружеството не е възразило и не е предприело някакви действия.
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.
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 Данъчноосигурителния процесуален кодекс,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
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РЕШИ:
Издава по отношение на „ЕСКО СЪРВИСИС“ ООД, ЕИК 203800031, със седалище и
адрес на управление: Република България, гр. София 1618, район Витоша, бул. България
Бизнес център Белисимо № 102, ет. 5
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна
такса, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, а именно:
1.
Начислена и неплатена главница в размер на 15 000,00 (петнадесет хиляди)
лева, представляваща: първоначална такса за 2016 г. по издадената от КЕВР
Лицензия № Л-461-15 от 09.03.2016 г. за извършване на дейността “търговия с
електрическа енергия”, с включени права и задължения на „координатор на
стандартна балансираща група“.
2.
Върху неплатената главница в размер на 15 000,00 лева, считано от
23.03.2016 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата
по банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
В заседанието по точка седма участват председателят Иван Н. Иванов и членовете
на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров,
Георги Златев, Евгения Харитонова.
Решението е взето със седем гласа „за”, от които четири гласа (Александър
Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова) на членовете на
Комисията със стаж в енергетиката.
По т.8. Комисията, след като разгледа преписка, образувана с решение на КЕВР по
т. 11 от протокол № 158 от 14.07.2016 г., доклад с вх. № О-Дк-269 от 06.07.2016 г. и
справка от дирекция „Обща администрация” за дължимите суми от „КИМПЕКС
ЕНЕРДЖИ” АД, установи следното:
С решение по т. 11 от протокол № 158 от 14.07.2016 г. Комисия за енергийно и водно
регулиране е открила процедура за установяване на публично държавно вземане по
отношение на „КИМПЕКС ЕНЕРДЖИ“ АД с размер на главницата от 17 449,10 лева и
начислени лихви за просрочие в размер на общо 150,56 лева. Върху неплатената главница
от 17 449,10 лева, считано от 01.01.2016 г. се дължи законна лихва за забава до датата на
постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР.
“КИМПЕКС ЕНЕРДЖИ“ АД е титуляр на Лицензия № Л-232-15 от 09.07.2007 г. за
осъществяване на дейността "търговия с ел. енергия".
Лицензионните такси, са определени 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., изм. ДВ. бр. 90 от 31.10.2014 г., Тарифата). Съгласно Закона за изменение и допълнение
на Закона за енергетиката (ДВ бр. 17 от 06.03.2015 г.), 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).
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За “КИМПЕКС ЕНЕРДЖИ“ АД годишната такса за 2015 г. е изчислена, като е
отчетено, че дружеството има приходи от лицензионна дейност за предходната година,
които са в размер на 59 814,93 хил.лева. Дължимата годишна лицензионна такса за 2015 г.
е в размер на 34 898,21 лева и е получена като към постоянната компонента 2 000 лева е
прибавена сумата от 32 898,21 лева /0,055 на сто от годишните приходи на дружеството за
съответната лицензионна дейност/.
След представена информация от дирекция „ЦРЛП”, понастоящем дирекция
„Електроенергетика и топлоенергетика“, за размера на дължимите такси, дирекция
“АСФИО”, понастоящем дирекция „Обща администрация“, е извършила начисления и е
изготвила справка, въз основа на която е изготвен доклад с вх. № О-Дк-269 от 06.07.2016
г. и е прието решение по т. 11 от протокол № 158 от 14.07.2016 г. на КЕВР за откриване на
процедура за установяване на публично държавно вземане спрямо "КИМПЕКС
ЕНЕРДЖИ" АД.
Непогасените от “КИМПЕКС ЕНЕРДЖИ“ АД задължения към КЕВР са формирани,
както следва:
Начислена е първа вноска от годишна такса за 2015 г. в размер на 17 449,11 лева,
дължима към 31.03.2015 г., която е заплатена от дружеството на 25.03.2015 г.
Начислена е втора вноска от годишна такса за 2015 г. в размер на 17 449,10 лева,
дължима към 30.11.2015 г. върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
150,56 лева, за периода от 01.12.2015 г. до 31.12.2015 г.
Общото задължение на “КИМПЕКС ЕНЕРДЖИ“ АД към 31.12.2015 г. представлява
начислена и неплатена главница от втора вноска от годишна такса за 2015 г. в размер на
17 449,10 лева и лихва за просрочие в размер на 150,56 лева. Върху неплатената главница
в размер на 17 449,10 лева, считано от 01.01.2016 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 (АПК)
“КИМПЕКС ЕНЕРДЖИ” АД е уведомен за откриване на процедурата с писмо изх. № Ф13-63-3 от 15.07.2016 г. и известие за доставяне R PS 1040 03LMV6 X, удостоверяващи
уведомяване на 21.07.2016 г., като му е определен 7-дневен срок за обяснения и
възражения по начислените суми.
В указания срок няма постъпило възражение, а задълженията на “КИМПЕКС
ЕНЕРДЖИ” АД не са заплатени към настоящия момент.
Изказвания по т.8:
Докладва А. Димитрова. Работната група предлага на Комисията да вземе следното
решение:
Издава по отношение на „КИМПЕКС ЕНЕРДЖИ“ АД, ЕИК 175279255, АКТ за
установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна такса и лихва за
просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, а именно:
1. Начислена и неплатена главница в размер на 17 449,10 лева (седемнадесет
хиляди четиристотин четиридесет и девет лева и десет стотинки);
2. Начислена и неплатена лихва за просрочие в размер на 150,56 лева (сто и
петдесет лева и петдесет и шест стотинки);
3. Върху неплатената главница в размер на 17 449,10 лева, считано от 01.01.2016 г.,
се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка
на КЕВР.
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.
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 Данъчноосигурителния процесуален кодекс,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
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РЕШИ:
Издава по отношение на „КИМПЕКС ЕНЕРДЖИ“ АД, ЕИК 175279255, със
седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1407, район Лозенец, ул.
„Стоян Заимов“ № 11, ет. 1, 2, 3 и партер, ап. 1 и 2
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна такса
и лихва за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, а именно:
1.
Начислена и неплатена главница в размер на 17 449,10 лева (седемнадесет
хиляди четиристотин четиридесет и девет лева и десет стотинки), представляваща
втора вноска от годишна такса за 2015 г.
2.
Начислена и неплатена лихва за просрочие в размер на 150,56 лева (сто и
петдесет лева и петдесет и шест стотинки), начислени върху неплатена втора
вноска от годишна такса за 2015 г. в размер на 17 449,10 лева, за периода от
01.12.2015 г. до 31.12.2015 г.
3.
Върху неплатената главница в размер на 17 449,10 лева, считано от 01.01.2016
г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по
банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
В заседанието по точка осма участват председателят Иван Н. Иванов и членовете
на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров,
Георги Златев, Евгения Харитонова.
Решението е взето със седем гласа „за”, от които четири гласа (Александър
Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова) на членовете на
Комисията със стаж в енергетиката.
По т.9. Комисията, след като разгледа преписка, образувана с решение на КЕВР по
т. 5 от протокол № 246 от 01.12.2015 г., доклад с вх. № О-Дк-377 от 13.11.2015 г. и справка
от дирекция „Обща администрация” за дължимите суми от „ЛОНИКО” ЕООД, установи
следното:
С решение по т. 5 от протокол № 246 от 01.12.2015 г. Комисия за енергийно и водно
регулиране (КЕВР, Комисията) е открила процедура за установяване на публично
държавно вземане по отношение на “ЛОНИКО” ЕООД представляващо неплатени
главници в размер на 1 000,00 лева и начислени лихви за просрочие в размер на общо
110,27 лева, както и законна лихва за забава върху съответните главници до датата на
постъпване на сумите по банковата сметка на КЕВР.
„ЛОНИКО” ЕООД е титуляр на Лицензия № Л-293-15 от 02.02.2009 г. за
осъществяване на 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). Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР), считано от
06.03.2015 г., съгласно Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ДВ.
бр. 17 от 06.03.2015 г.), е преименувана в Комисия за енергийно и водно регулиране
(КЕВР, Комисията).
Съгласно чл. 3, ал. 2, т. 2 от Тарифа за таксите, които се събират от Държавната
комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката 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 ЗЕ.
24

Годишната такса се заплаща за всяка календарна година от срока на действие на
лицензията (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).
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).
След представена информация от дирекция „ЦРЛП“, понастоящем дирекция
„Електроенергетика и топлоенергетика“, за размера на дължимите такси, дирекция
“АСФИО”, понастоящем „Обща администрация“, е извършила начисления и е изготвила
справка, въз основа на която е изготвен доклад с вх. № О-ДК-377 от 13.11.2015 г. и е
прието решение по т. 5 от протокол № 246 от 01.12.2015 г. за откриване на процедура за
установяване на публично държавно вземане спрямо „ЛОНИКО“ ЕООД.
Непогасените от „ЛОНИКО” ЕООД задължения към КЕВР са формирани както
следва:
Начислена е втора вноска от годишната такса за 2013 г., дължима към 30.11.2013 г. в
размер на 1 000,00 лева, 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 101,64 лева за периода от 01.01.2014 г.
до 31.12.2014 г.
Върху неплатената втора вноска от годишна такса за 2013 г. в размер на 1 000,00
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).
На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК)
“ЛОНИКО” ЕООД е уведомен за откриване на процедурата с писмо изх. № Ф-13-111-1 от
03.12.2015 г. и известие за доставяне R PS 1040 03B5YP S, удостоверяващи уведомяване
на 16.12.2015 г., като му е определен 7-дневен срок за обяснения и възражения по
начислените суми. В указания срок няма постъпило възражение, а задълженията на
“ЛОНИКО” ЕООД не са заплатени към настоящия момент.
Изказвания по т.9:
Докладва А. Димитрова. Работната група предлага на Комисията да вземе следното
решение:
Издава по отношение на „ЛОНИКО“ ЕООД, ЕИК 831699969, АКТ за установяване
на публично държавно вземане от неплатени лицензионни такси и лихви, съгласно
справка, неразделна част от настоящия акт, а именно:
1. Начислена и неплатена главница в размер на 1 000,00 (хиляда) лева;
2. Начислени лихви за просрочие в размер на общо 110,27 лева (сто и десет лева и
двадесет и седем стотинки);
3. Върху неплатената главница в размер на 1 000,00 лева, считано от 01.01.2015 г. се
дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на
КЕВР.
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.
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 Данъчноосигурителния процесуален кодекс,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШИ:
Издава по отношение на „ЛОНИКО“ ЕООД, ЕИК 831699969, със седалище и адрес
на управление: Република България, гр. София 1172, район Изгрев, кв. „Дианабад“, Хотел
Диана 1, ет. 7, Офис 72, и адрес за кореспонденция: Република България, гр. София 1172,
район Изгрев, бл. 20, вх. А, ет. 8, ап. 23 и п.к.28,
25

АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатени лицензионни
такси и лихви, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, а именно:
1. Начислена и неплатена главница в размер на 1 000,00 (хиляда) лева,
представляваща втора вноска от годишна такса за 2013 г.
2. Начислени лихви за просрочие в размер на общо 110,27 лева (сто и десет лева и
двадесет и седем стотинки), а именно:
- 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 от 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.
3. Върху неплатената главница в размер на 1 000,00 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).
В заседанието по точка девета участват председателят Иван Н. Иванов и
членовете на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко
Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова.
Решението е взето със седем гласа „за”, от които четири гласа (Александър
Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова) на членовете на
Комисията със стаж в енергетиката.
По т.10. Комисията, след като разгледа преписка, образувана с решение на КЕВР
по т. 15 от протокол № 168 от 11.08.2016 г., доклад с вх. № О-Дк-341 от 04.08.2016 г. и
справка от дирекция „Обща администрация” за дължимите суми от „ТРАНС
ЕВРОЕНЕРДЖИ” АД, установи следното:
С решение по т. 15 от протокол № 168 от 11.08.2016 г. Комисия за енергийно и водно
регулиране е открила процедура за установяване на публично държавно вземане по
отношение на „ТРАНС ЕВРОЕНЕРДЖИ“ АД с размер на главницата от общо 4 002,75
лева и начислени лихви за просрочие в размер на общо 373,58 лева. Върху неплатената
главница от 4 002,75 лева, считано от 01.01.2016 г. се дължи законна лихва за забава до
датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР.
„ТРАНС ЕВРОЕНЕРДЖИ” АД е титуляр на Лицензия № Л-203-15 от 03.04.2006 г. за
осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“ за срок от 10 (десет)
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).
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР), считано от
06.03.2015 г., съгласно Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ДВ.
бр. 17 от 06.03.2015 г.), е преименувана в Комисия за енергийно и водно регулиране
(КЕВР, Комисията).
Съгласно чл. 3, ал. 2, т. 2 от Тарифа за таксите, които се събират от ДКЕВР по Закона
за енергетиката 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 ЗЕ.
Годишната такса се заплаща за всяка календарна година от срока на действие на
лицензията (чл. 3, ал. 6 от Тарифата), на две равни вноски, които се превеждат до 31 март
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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).
За „ТРАНС ЕВРОЕНЕРДЖИ” АД годишната такса за 2014 г. е изчислена, като е
отчетено, че дружеството няма приходи от лицензионна дейност за предходната година и
представлява постоянната компонента от 2 000,00 лева.
За „ТРАНС ЕВРОЕНЕРДЖИ” АД годишната такса за 2015 г. е изчислена, като е
отчетено, че дружеството има приходи от лицензионна дейност за предходната година,
които са в размер на 5 хил.лева. Дължимата годишна лицензионна такса за 2015 г. е в
размер на 2 002,75 лева и е получена като към постоянната компонента от 2 000,00 лева е
прибавена сумата от 2,75 лева /0,055 на сто от годишните приходи на дружеството за
съответната лицензионна дейност/.
След представена информация от дирекция „ЦРЛП”, понастоящем дирекция
„Електроенергетика и топлоенергетика“, за размера на дължимите такси, дирекция
“АСФИО”, понастоящем дирекция „Обща администрация“, е извършила начисления и е
изготвила справка, въз основа на която е изготвен доклад с вх. № О-Дк-341 от 04.08.2016
г. и е прието решение по т. 15 от протокол № 168 от 11.08.2016 г. на КЕВР за откриване на
процедура за установяване на публично държавно вземане спрямо "ТРАНС
ЕВРОЕНЕРДЖИ" АД.
Непогасените от „ТРАНС ЕВРОЕНЕРДЖИ” АД задължения към КЕВР са
формирани както следва:
Начислена е първа вноска от годишната 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 годишната 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 „ТРАНС ЕВРОЕНЕРДЖИ” АД към 31.12.2014 г.
представлява начислена и неплатена главница в размер на общо 2 000,00 лева и лихви за
просрочие в размер на общо 85,23 лева. Върху неплатената главница в размер на общо 2
000,00 лева е начислена лихва за просрочие в размер на 203,09 лева, за периода от
01.01.2015 г. до 31.12.2015 г.
Начислена е първа вноска от годишната такса за 2015 г. в размер на 1 001,37 лева,
дължима към 31.03.2015 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
76,62 лева за периода от 01.04.2015 г. до 31.12.2015 г.
Начислена е втора вноска от годишната такса за 2015 г. в размер на 1 001,38 лева,
дължима към 30.11.2015 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
8,64 лева за периода от 01.12.2015 г. до 31.12.2015 г.
Общото задължение на „ТРАНС ЕВРОЕНЕРДЖИ” АД към 31.12.2015 г.
представлява начислена и неплатена главница в размер на общо 4 002,75 лева и лихви за
просрочие в размер на общо 373,58 лева. Върху неплатената главница в размер на общо
4 002,75 лева, считано от 01.01.2016 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 (АПК) “ТРАНС
ЕВРОЕНЕРДЖИ” АД е уведомен за откриване на процедурата с писмо изх. № Ф-13-30-2
от 23.08.2016 г. и известие за доставяне R PS 1040 03S6U6 N, удостоверяващи
уведомяване на 30.08.2016 г., като му е определен 7-дневен срок за обяснения и
възражения по начислените суми. В указания срок няма постъпило възражение, а
задълженията на “ТРАНС ЕВРОЕНЕРДЖИ” АД не са заплатени към настоящия
момент.
Изказвания по т.10:
Докладва А. Димитрова. Работната група предлага на Комисията да вземе следното
27

решение:
Издава по отношение на „ТРАНС ЕВРОЕНЕРДЖИ“ АД, ЕИК 131399235, АКТ за
установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна такса и лихва за
просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, а именно:
1.
Начислена и неплатена главница в размер на общо 4 002,75 лева (четири хиляди
и два лева и седемдесет и пет стотинки);
2.
Начислена и неплатена лихва за просрочие в размер на общо 373,58 лева
(триста седемдесет и три лева и петдесет и осем стотинки);
3.
Върху неплатената главница в размер на общо 4 002,75 лева, считано от
01.01.2016 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата
по банковата сметка на КЕВР.
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.
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 Данъчноосигурителния процесуален кодекс,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШИ:
Издава по отношение на „ТРАНС ЕВРОЕНЕРДЖИ“ АД, ЕИК 131399235, със
седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1000, район Оборище,
ул. „Искър“ № 14
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна такса
и лихва за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, а именно:
4.
Начислена и неплатена главница в размер на общо 4 002,75 лева (четири хиляди
и два лева и седемдесет и пет стотинки), представляваща:
 Първа вноска от годишна такса за 2014 г. в размер на 1 000,00 лева;
 Втора вноска от годишна такса за 2014 г. в размер на 1 000,00 лева;
 Първа вноска от годишна такса за 2015 г. в размер на 1 001,37 лева;
 Втора вноска от годишна такса за 2015 г. в размер на 1 001,38 лева.
5.
Начислена и неплатена лихва за просрочие в размер на общо 373,58 лева
(триста седемдесет и три лева и петдесет и осем стотинки), представляващи:
 Начислена лихва за просрочие в размер на 76,59 лева, върху неплатена
първа вноска от годишна такса за 2014 г. в размер на 1 000,00 лева, за
периода от 01.04.2014 г. до 31.12.2014 г.;
 Начислена лихва за просрочие в размер на 8,64 лева, върху неплатена
втора вноска от годишна такса за 2014 г. в размер на 1 000,00 лева, за
периода от 01.12.2014 г. до 31.12.2014 г.;
 Начислена лихва за просрочие в размер на 203,09 лева, върху неплатена
първа и втора вноска от годишна такса за 2014 г., в размер на общо
2 000,00 лева, за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г.;
 Начислена лихва за просрочие в размер на 76,62 лева, върху неплатена
първа вноска от годишна такса за 2015 г. в размер на 1 001,37 лева, за
периода от 01.04.2015 г. до 31.12.2015 г.;
 Начислена лихва за просрочие в размер на 8,64 лева, върху неплатена
втора вноска от годишна такса за 2015 г. в размер на 1 001,38 лева, за
периода от 01.12.2015 г. до 31.12.2015 г.
6.
Върху неплатената главница в размер на общо 4 002,75 лева, считано от
01.01.2016 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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В заседанието по точка десета участват председателят Иван Н. Иванов и членовете
на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров,
Георги Златев, Евгения Харитонова.
Решението е взето със седем гласа „за”, от които четири гласа (Александър
Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова) на членовете на
Комисията със стаж в енергетиката.
РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО:

По т.1 както следва:
1. На основание чл. 27, ал. 2, т. 6 от Административнопроцесуалния кодекс във
връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за енергетиката, чл. 92 от Наредба № 3 от 21.03.2013
г. за лицензиране на дейностите в енергетиката прекратява административното
производство по заявление с вx. № E-ЗЛР-P-45 от 29.09.2016 г., подадено от „Енерджи
Маркет” АД с ЕИК 131200181, със седалище и адрес на управление гр. София 1124,
община Столична, район „Средец“, ул. „Цар Иван Асен II” № 41, ет. 1;
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, пр. 2 от Закона за енергетиката, във връзка с чл.
92, ал. 1, т. 3 и ал. 4, т. 2 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в
енергетиката разрешава в полза на „АВВ Електрифициране” ООД издаването на банкови
гаранции в размер до кредитния лимит по Договор за кредит № 1787.1014 от 07.11.2014 г.
с „Търговска банка Д” АД съгласно представения към заявление с вx. № E-ЗЛР-P- 46 от
29.09.2016 г. проект на анекс.
По т.2 както следва:
Издава по отношение на „ЕЛКОНТРОЛ“ ООД, ЕИК 130178629, със седалище и
адрес на управление: Република България, гр. София 1510, район Подуяне, ж.к. Хаджи
Димитър, ул. „Иван Маринов Йончев“ № 16
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна такса
и лихва за просрочие.
По т.3 както следва:
Издава по отношение на „ЕЛМИБ БЪЛГАРИЯ“ АД, ЕИК 175199250, със седалище и
адрес на управление: Република България, гр. София 1000, район Възраждане, ул.
„Опълченска“ № 46-48
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна такса
и лихва за просрочие.
По т.4 както следва:
Издава по отношение на „ЕНЕМОНА ЮТИЛИТИС“ АД, ЕИК 106609315, със
седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1113, район Слатина,
ж.к. Гео Милев, ул. „Коста Лулчев“ № 20, ет. 1
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна такса
и лихва за просрочие.
По т.5 както следва:
Издава по отношение на „ЕНЕМОНА“ АД, ЕИК 020955078, със седалище и адрес на
управление: Република България, гр. София 1113, район Слатина, ж.к. Гео Милев, ул.
„Коста Лулчев“ № 20
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна такса
и лихва за просрочие.
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По т.6 както следва:
Издава по отношение на „ЕНЕРДЖИ ХОЛД“ ООД, ЕИК 200444555, със седалище и
адрес на управление: Република България, гр. София 1750, район Младост, ж.к. Младост1, бл. 29, вх. 5, ет. 2, ап. 76
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна такса
и лихва за просрочие.
По т.7 както следва:
Издава по отношение на „ЕСКО СЪРВИСИС“ ООД, ЕИК 203800031, със седалище и
адрес на управление: Република България, гр. София 1618, район Витоша, бул. България
Бизнес център Белисимо № 102, ет. 5
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна
такса.
По т.8 както следва:
Издава по отношение на „КИМПЕКС ЕНЕРДЖИ“ АД, ЕИК 175279255,
със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1407, район
Лозенец, ул. „Стоян Заимов“ № 11, ет. 1, 2, 3 и партер, ап. 1 и 2
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна
такса и лихва за просрочие.
По т.9 както следва:
Издава по отношение на „ЛОНИКО“ ЕООД, ЕИК 831699969, със седалище и адрес
на управление: Република България, гр. София 1172, район Изгрев, кв. „Дианабад“, Хотел
Диана 1, ет. 7, Офис 72, и адрес за кореспонденция: Република България, гр. София 1172,
район Изгрев, бл. 20, вх. А, ет. 8, ап. 23 и п.к.28,
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатени лицензионни
такси и лихви.
По т.10 както следва:
Издава по отношение на „ТРАНС ЕВРОЕНЕРДЖИ“ АД, ЕИК 131399235, със
седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1000, район Оборище,
ул. „Искър“ № 14
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна такса
и лихва за просрочие.
Приложения:
1. Доклад с вх. № Е-Дк-364 от 10.11.2016 г. и Решение на КЕВР № Р-253/15.11.2016
г. относно заявление от „Енерджи Маркет” АД и заявление от „АВВ Електрифициране”
ООД за издаване на разрешение за извършване на сделки, които водят или могат да
доведат до нарушаване сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост на
енергийното предприятие.
2. Решение на КЕВР № УДВ-34/15.11.2016 г. - „ЕЛКОНТРОЛ“ ООД, ЕИК
130178629, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1510,
район Подуяне, ж.к. Хаджи Димитър, ул. „Иван Маринов Йончев“ № 16.
3. Решение на КЕВР № УДВ-35/15.11.2016 г. - „ЕЛМИБ БЪЛГАРИЯ“ АД, ЕИК
175199250, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1000,
район Възраждане, ул. „Опълченска“ № 46-48.
4. Решение на КЕВР № УДВ-36/15.11.2016 г. - „ЕНЕМОНА ЮТИЛИТИС“ АД,
ЕИК 106609315, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София
1113, район Слатина, ж.к. Гео Милев, ул. „Коста Лулчев“ № 20, ет. 1.
5. Решение на КЕВР № УДВ-37/15.11.2016 г. - „ЕНЕМОНА“ АД, ЕИК 020955078,
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със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1113, район Слатина,
ж.к. Гео Милев, ул. „Коста Лулчев“ № 20.
6. Решение на КЕВР № УДВ-38/15.11.2016 г. - „ЕНЕРДЖИ ХОЛД“ ООД, ЕИК
200444555, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1750,
район Младост, ж.к. Младост-1, бл. 29, вх. 5, ет. 2, ап. 76.
7. Решение на КЕВР № УДВ-39/15.11.2016 г. - „ЕСКО СЪРВИСИС“ ООД, ЕИК
203800031, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1618,
район Витоша, бул. България Бизнес център Белисимо № 102, ет. 5.
8. Решение на КЕВР № УДВ-40/15.11.2016 г. - „КИМПЕКС ЕНЕРДЖИ“ АД, ЕИК
175279255, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1407,
район Лозенец, ул. „Стоян Заимов“ № 11, ет. 1, 2, 3 и партер, ап. 1 и 2.
9. Решение на КЕВР № УДВ-41/15.11.2016 г. - „ЛОНИКО“ ЕООД, ЕИК 831699969,
със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1172, район Изгрев,
кв. „Дианабад“, Хотел Диана 1, ет. 7, Офис 72, и адрес за кореспонденция: Република
България, гр. София 1172, район Изгрев, бл. 20, вх. А, ет. 8, ап. 23 и п.к. 28.
10. Решение на КЕВР № УДВ-42/15.11.2016 г. - „ТРАНС ЕВРОЕНЕРДЖИ“ АД,
ЕИК 131399235, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София
1000, район Оборище, ул. „Искър“ № 14.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:
.................................................
(С. Тодорова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

.................................................
(Р. Осман)
.................................................
(А. Йорданов)
.................................................
(В. Владимиров)

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
Р. ТОТКОВА

.................................................
(Г. Златев)
.................................................
(Е. Харитонова)
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