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П Р О Т О К О Л 

 

№ 128 

 
София, 23.07.2019 година 

 

Днес, 23.07.2019 г. от 10:00 ч. се проведе закрито заседание на Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията), в пълен състав, ръководено от 

председателя доц. д-р Иван Н. Иванов.  

 

 На заседанието присъстваха членовете на Комисията Ремзи Осман, Александър 

Йорданов, Георги Златев, Евгения Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова и 

главният секретар Росица Тоткова (без право на глас). 

 

 На заседанието присъстваха Е. Маринова – директор на дирекция „Правна“, А. 

Иванова - директор на дирекция „Природен газ“,  П. Младеновски – директор на дирекция 

„Електроенергетика и топлоенергетика“, И. Александров – началник на отдел „Цени и 

лицензии: електропроизводство, ВКП на електрическа и топлинна енергия“, М. Димитров 

– началник на отдел „Контрол и решаване на спорове-природен газ“ 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-493 от 16.07.2019 г. и проект на решение относно заявление 

с вх. № Е-ЗЛР-Р-2 от 25.01.2019 г. от „E.В.Т.-Електра Волт Трейд“ АД за издаване на 

разрешение за учредяване на залог или ипотека. 

Работна група: Пламен Младеновски, Елена Маринова,  

Ивайло Александров, Цветанка Камбурова, Петя Георгиева,  

Радостина Методиева, Светослава Маринова  
 

2. Доклад с вх. № Е-Дк-494 от 16.07.2019 г. и проект на решение относно заявление 

с вх. № Е-ЗЛР-Р-13 от 29.03.2019 г., подадено от „Хаос Инвест-1“ ЕАД, 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,  

Ивайло Александров, Цветанка Камбурова,  

Петя Георгиева, Радостина Методиева 

 

3. Доклад с вх. № Е-Дк-495 от 16.07.2019 г. и проект на решение относно заявление 

с вх. № Е-ЗЛР-Р-20 от 28.05.2019 г. от „Уинд Форс БГ“ ЕООД за издаване на разрешение 
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за учредяване на залог или ипотека върху имущество, с което се осъществява лицензионна 

дейност. 

Работна група: Пламен Младеновски, Елена Маринова, 

 Ивайло Александров, Цветанка Камбурова, Петя Георгиева, 

 Радостина Методиева, Надежда Иванова, Светослава Маринова  
 

4. Доклад с вх. № E-Дк-492 от 16.07.2019 г. и проекти на решения относно проверка 

по документи на „Си Ен Джи Марица“ ООД и „Райков сервиз“ ООД относно сключен на 

28.12.2018 г. договор. 

Работна група: Пламен Кованджиев, Милен Димитров, Росица Тодорова 

 

5. Акт за установяване на публично държавно вземане по отношение на „ЕЛФОР 

БЪЛГАРИЯ” АД, ЕИК 131577969, със седалище и адрес на управление: Република 

България, гр. София 1303, район Възраждане, ул. „Средна гора“ № 96, ет. 1, ап. 4.             

Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски,  

Елена Маринова, Анжела Димитрова,  

Ваня Караджова-Чернева, Димитър Дуевски 

 

6. Акт за установяване на публично държавно вземане по отношение на „НЕКСТ 

ПАУЪР“ ООД, ЕИК 118583038, със седалище и адрес на управление: Република България, 

гр. София 1261, район Връбница, ул. „Мраморен рид“ № 2. 

Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски,  

Елена Маринова, Анжела Димитрова,  

Петя Георгиева, Димитър Дуевски 

 

 

По т.1. Комисията, след като разгледа заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-2 от 25.01.2019 г., 

подадено от „E.В.Т.-Електра Волт Трейд“ АД за издаване на разрешение за учредяване 

на залог или ипотека установи следното: 

 

В Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) е постъпило 

заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-2 от 25.01.2019 г. за издаване на разрешение за учредяване на 

залог или ипотека, подадено от „E.В.Т.-Електра Волт Трейд“ АД на основание чл. 53, ал. 5 

от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 92, ал. 1, т. 1 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за 

лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ). С писмо с изх. № Е-ЗЛР-Р-2 от 

05.02.2019 г. на КЕВР от дружеството е изискана допълнителна информация, която е 

предоставена съответно с писма с вх. № Е-ЗЛР-Р-2 от 12.02.2019 г. и с вх. № Е-ЗЛР-Р-2 от 

19.06.2019 г. За проучване на обстоятелствата в заявленията и приложенията към тях е 

сформирана работна група със Заповед № З-Е-11 от 01.02.2019 г. на председателя на 

КЕВР. 

Въз основа на предоставената информация и документи от заявителя и 

направеното проучване, Комисията установи следните факти и направи следните 

изводи: 

„E.В.Т.-Електра Волт Трейд“ АД е акционерно дружество, учредено по реда на 

Търговския закон и вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с 

ЕИК 200874717, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, бул. „Княз Ал. 

Дондуков“ № 5, вх. 3, ап. 27. Дружеството е с предмет на дейност: проектиране, 

изграждане, ползване на обекти и съоръжения за производство, преобразуване, пренос, 

разпределение и продажба на електроенергия от възобновяеми енергийни източници по 

комбиниран начин, след получаване на съответното разрешение. 

Дружеството се представлява от изпълнителния директор Раймондо Монкада. 

Капиталът на „E.В.Т.-Електра Волт Трейд“ АД е в размер на 929 749 лева (деветстотин 
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двадесет и девет хиляди седемстотин четиридесет и девет лева) и е изцяло внесен.  

„E.В.Т.-Електра Волт Трейд“ АД е титуляр на лицензия № Л-396-01 от 08.10.2012 

г. за извършване на дейността „производство на електрическа енергия” за срок от 25 

(двадесет и пет) години чрез фотоволтаична електрическа централа с инсталирана 

мощност от 9.88 MW. 

С подаденото заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-2 от 25.01.2019 г. дружеството е поискало 

издаване на разрешение за сключване на Договор за изменение № 3 към Договор за залог 

на търговско предприятие от 26.03.2012 г. между „E.В.Т.-Електра Волт Трейд“ АД като 

залогодател, обезпечени страни, посочени в приложение № 1 към договора и „УниКредит 

Булбанк“ АД като заемодател и агент по обезпеченията (Договор за залог на търговско 

предприятие от 26.03.2012 г.), изменен с Договор за изменение № 1 от 03.10.2012 г. и 

Договор за изменение № 2 от 05.10.2017 г. 

Дружеството е посочило, че залогът на търговското предприятие е учреден за 

обезпечаване на вземанията на „УниКредит Булбанк“ АД, произтичащи от Договор за 

заем от 26 март 2012 г., сключен между „Е.В.Т. – Електра Волт Трейд“ АД  и „УниКредит 

Булбанк“ АД, „УниКредит Банк Австрия“ АД в размер на 23 500 000 евро (двадесет и три 

милиона и петстотин хиляди евро) и за заем за ДДС в размер на 5 300 000 евро (пет 

милиона и триста хиляди евро) (Договор за заем от 26 март 2012 г.) 

„E.В.Т.-Електра Волт Трейд“ АД е посочило, че с оглед сключените от 

дружеството договор за премия с Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, 

договор за изкупуване на електрическа енергия и договор за участие в стандартна 

балансираща група с „Национална електрическа компания“ ЕАД, е необходимо да 

извърши допълнителни вписвания към първоначалните вписвания на Договор за залог на 

търговско предприятие от 26.03.2012 г. в част „Вземания“. 

 

Проект на Договор за изменение № 3 към Договор за залог на търговско 

предприятие от 26 март 2012 г., изменен с Договор за изменение от 03 октомври 2012 

г. и с договор за изменение от 05 октомври 2017 г. между „E.В.Т.-Електра Волт 

Трейд“ АД като залогодател и обезпечените страни посочени в приложение № 1 и 

„УниКредит Булбанк“ АД като заемодател и агент по обезпеченията 

Обезпечените страни, посочени в приложение № 1 са следните: 

- По заема за строителство - „УниКредит Булбанк“ АД, като първоначален 

заемодател по заема за строителство, Агент, Банка по откритите сметки и Агент по 

обезпеченията; 

- По заема за ДДС - „УниКредит Булбанк“ АД, като първоначален заемодател по 

заема за ДДС кредита, Агент, Банка по откритите сметки и Агент по обезпеченията; 

- По заема рефинансиране – „УниКредит Булбанк“ АД, като първоначален 

заемодател по заема за ДДС кредита, Агент, Банка по откритите сметки и Агент по 

обезпеченията. 

В Проекта на договор за изменение на Договор за залог на търговско предприятие 

от 26.03.2012 г. е предвидено, че в Приложение № 2 (Отделно посочени активи), в част 

„Вземания“ описанието по т. (i) да се заличи изцяло и да се замести от следното 

описание: „Договорът за компенсиране с премии № ВЕИ-75 от 31.10.2018 г., сключен на 

31 октомври 2018 г. между залогодателя и Фонд „Сигурност на електроенергийната 

система“ относно компенсирането с премии на Залогодателя по отношение на Слънчева 

централа и (Б) всички договори, сключвани от Залогодателя (когато и да било) съгласно 

чл. 100 и чл. 102 от ЗЕ, във връзка с чл. 10 и сл. от Правилата за търговия с електрическа 

енергия с „Българска независима енергийна борса“ ЕАД (БНЕБ), търговци на 

електрическа енергия, регистрирани на БНЕБ, координатори на балансиращи групи 

и/или други пазарни участници (както би бил случая), доколкото е позволено от 

приложимия български закон.“. 

На основание чл. 53, ал. 5 от ЗЕ и чл. 92, ал. 1, т. 1 от НЛДЕ КЕВР дава 
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разрешение за учредяване на залог, включително особен залог или ипотека върху 

имущество, с което се осъществява лицензионна дейност. Сключването на договор за 

изменение към договора за залог на търговското предприятие, с който се договарят нови 

условия, представлява сделка, попадаща в обхвата чл. 53, ал. 5 от ЗЕ, поради което, на 

основание от чл. 92, ал. 1 и ал. 4 от НЛДЕ, КЕВР следва да извърши преценка дали 

сключването на тази сделка води или може да доведе до нарушаване сигурността на 

снабдяването, вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятие, или до 

нарушаване на съществени условия за осъществяване на лицензионната дейност, 

включително принципите по чл. 23 ЗЕ. Тази преценка се основава на извършен анализ на 

паричните потоци, както следва: 

 

 Прогнозни парични потоци за периода 2019 г. – 2032 г. 

 Дружеството е представило прогнозни отчети на приходите и разходите и на 

паричните потоци за периода 2019 г. - 2032 г., докато срокът на погасяване на кредита е 

2029 г. Прогнозният паричен поток за периода 2019 г.-2032 г. е представен в следната 

таблица: 
                                                                                                                         /хил. лв./ 

Период 

Нетни 

парични 

потоци от 

оперативна 

дейност 

Нетни 

парични 

потоци от 

финансова 

дейност 

Нетно 

намаление 

/увеличение 

на пари и 

парични 

еквиваленти 

Пари и 

парични 

еквиваленти в 

началото на 

периода 

Пари и 

парични 

еквиваленти в 

края на 

периода 

2019 г. 3 724 -2 805 919 2 854 3 773 

2020 г. 3 608 -3 775 -167 3 773 3 606 

2021 г. 3 514 -4 210 -696 3 606 2 910 

2022 г. 3 430 -4 128 -698 2 910 2 212 

2023 г. 3 671 -4 373 -702 2 212 1 510 

2024 г. 3 651 -4 348 -697 1 510 813 

2025 г. 3 567 -3 798 -231 813 582 

2026 г. 3 489 -3 489 0 582 582 

2027 г. 3 413 -2 608 805 582 1 387 

2028 г. 3 344 -3 347 -3 1 387 1 384 

2029 г. 3 257 -2 189 1 068 1 384 2 452 

2030 г. 3 179 -3 180 -1 2 452 2 451 

2031 г. 3 104 -2 529 575 2 451 3 026 

2032 г. 1 523 -1 521 2 3 026 3 028 

 
 Извършеният анализ на данните от представената информация показва, че 

приходите са определени при продадени количества електрическа енергия в размер на 

11 126 MWh за 2019 г., които за 2029 г. намаляват на 10 179 MWh, а до края на 

разглеждания период - 2032 г. намаляват на 4 958 MWh, в резултат на деградация на 

фотоволтаичните модули. Количествата са в рамките на нетното специфично 

производство от 11 737 MWh, премия в размер на 406,62 лв./MWh без ДДС при 

преференциална цена 485,60 лв./MWh без ДДС, определена с Решение № Ц-9 от 

01.07.2018 г. на КЕВР и 80 лв./MWh продажна цена на електрическата енергия на 

свободния пазар. 

 В паричния поток за финансовата дейност са заложени плащания по обслужване на 

задълженията по главница и лихви по заемите, предоставени от „УниКредит Булбанк“ АД, 

както и главница и лихви по субординиран дълг към акционерите. Видно от направените 

прогнози, дружеството ще акумулира достатъчен нетен паричен поток от оперативната 

дейност, необходим за обслужване на заемите. 
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 При така заложените параметри и допускания, прогнозния паричен поток за 

периода 2019 г. - 2032 г. на „Е.В.Т. – Електра Волт Трейд“ АД е положителен и показва, че 

промяната в модела на изкупуване на произведената електрическа енергия от 

фотоволтаична електрическа централа в община Любимец не влошава паричния поток и 

определя, че дружеството ще разполага с необходимия паричен ресурс за обслужване на 

задълженията по предоставените заеми.  

 Въз основа на горното, Комисията счита, че „Е.В.Т. – Електра Волт Трейд“ АД ще 

притежава финансови възможности и ще разполага с необходимия паричен ресурс за 

обслужване на задълженията по заемите. Следователно, КЕВР приема, че издаването на 

разрешение за изменение на договора за залог върху търговското предприятие в част 

„Вземания“ между „Е.В.Т.-Електра Волт Трейд“ АД (залогодател), обезпечените страни, 

посочени в приложение № 1 като обезпечаващи страни и „УниКредит Булбанк“ АД 

(заемодател и Агент по обезпеченията), с цел обезпечаване цялостното изплащане на 

задължението по заема, няма да наруши условията по осъществяване на лицензионната 

дейност.  

 

Изказвания по т.1.: 

 Докладва Р. Методиева. В КЕВР е постъпило заявление от „E.В.Т. - Електра Волт 

Трейд“ АД на основание чл. 53, ал. 5 от Закона за енергетиката с искане за издаване на 

разрешение да бъде сключен Договор за изменение към Договор за залог на търговското 

предприятие. Дружеството е посочило, че залогът на търговското предприятие е учреден 

за обезпечаване на вземанията на „УниКредит Булбанк“ АД, произтичащи от Договор за 

заем, сключен през 2012 г., между „Е.В.Т. – Електра Волт Трейд“ АД  и „УниКредит 

Булбанк“ АД, „УниКредит Банк Австрия“ АД в размер на 23 500 000 и за заем за ДДС в 

размер на 5 300 000 евро. Дружеството е посочило, че с оглед сключените договор с Фонд 

„Сигурност на електроенергийната система“ и договор за изкупуване на електрическа 

енергия и участие в балансиращата група на „Национална електрическа компания“ ЕАД, 

се налага в част „Вземания“, описани в Договор за залог на търговското предприятие, да 

бъде извършено изменение като се отразят тези два договора, които са сключени. 

Съответно, вземанията от тях да послужат за обезпечение на вземанията на банката. В 

тази връзка изменението на Договора за залог подлежи на разрешаване от КЕВР, тъй като 

се правят съществени изменения в сключения Договор за залог на търговското 

предприятие, поради което следва да се извърши преценка дали тази сделка ще доведе до 

нарушаване сигурността на снабдяването или до нарушаване на съществени условия за 

осъществяване на лицензионната дейност. В тази връзка е извършен анализ на 

финансовото състояние на дружеството. 

Ц. Камбурова каза, че преценката е направена по представени прогнозни парични 

потоци от дружеството за периода 2019 г. – 2032 г., независимо че срокът на погасяване на 

кредита е 2029 г. В паричния поток за финансовата дейност са заложени плащания по 

обслужване на задълженията на дружеството по предоставения от „УниКредит Булбанк“ 

АД кредит, както и лихви по субординиран дълг към акционерите. При така заложените 

параметри и допускания прогнозният паричен поток е положителен и показва, че 

промяната в модела на изкупуване на произведената електрическа енергия от 

фотоволтаична електрическа централа в община Любимец не влошава паричния поток и 

определя, че дружеството ще разполага с необходимия паричен ресурс за обслужване на 

задълженията по предоставените заеми.  

Въз основа на горното се обосновава извод, че „Е.В.Т. – Електра Волт Трейд“ АД 

ще притежава финансови възможности и ще разполага с необходимия паричен ресурс за 

обслужване на задълженията по заемите. Издаването на разрешение за изменение на 

Договора за залог върху търговското предприятие в част „Вземания“ между дружеството 

(като залогодател), обезпечаващите страни, посочени в приложение № 1 като 

обезпечаващи страни, и „УниКредит Булбанк“ АД (заемодател и Агент по обезпеченията), 
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с цел обезпечаване цялостното изплащане на задължението по заема, няма да наруши 

условията по осъществяване на лицензионната дейност.  

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 53, ал. 5 от Закона за енергетиката, 

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

43, ал. 1 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на 

нейната администрация, работната група предлага КЕВР да обсъди и приеме следните 

решения: 

1. Да приеме настоящия доклад; 

2. Да даде разрешение на „E.В.Т.-Електра Волт Трейд“ АД да сключи исканата 

сделка.  

Е. Харитонова попита докога е лицензията на „E.В.Т.-Електра Волт Трейд“ АД. 

Ц. Камбурова отговори, че е от 2012 г. за срок от 25 г. 

И. Н. Иванов заключи, че срокът се покрива.  

И. Н. Иванов установи, че няма други изказвания и подложи на гласуване проекта 

на решение. 

 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 53, ал. 5 от Закона за енергетиката, 

във връзка с чл. 92, ал. 1, т. 1 и ал. 4, т. 1 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране 

на дейностите в енергетиката 

 

КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

РЕШИ: 
 

 

Разрешава на „Е.В.Т. – Електра Волт Трейд“ АД да сключи с „УниКредит Булбанк“ 

АД Договор за изменение към Договор за залог на търговско предприятие от 26 март 2012 

г., съгласно представения проект заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-2 от 25.01.2019 г. 

 

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

на Комисията Ремзи Осман, Александър Йорданов, Георги Златев, Евгения Харитонова, 

Димитър Кочков, Пенка Трендафилова. 

 

Решението е взето със седем гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Ремзи Осман - за, 

Александър Йорданов – за, Георги Златев - за, Евгения Харитонова – за, Димитър Кочков, 

Пенка Трендафилова - за), от които три гласа (Александър Йорданов, Георги Златев, 

Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката. 
 
 

По т.2. Комисията, след като разгледа заявлениe с вх. № Е-ЗЛР-Р-13 от 29.03.2019 

г., подадено от „Хаос Инвест-1“ ЕАД 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, установи следното: 

 

В Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) е постъпило 

заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-13 от 29.03.2019 г., подадено от „Хаос Инвест-1“ ЕАД 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, на основание чл. 23, ал. 1, т. 23 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 92, ал. 1, 

т. 1 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ). 

С писмо с изх. № Е-ЗЛР-Р-13 от 05.04.2019 г. на КЕВР от дружеството е изискана 

допълнителна информация, която е предоставена съответно с писма с вх. № Е-ЗЛР-Р-13 от 
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16.04.2019 г. и с вх. № Е-ЗЛР-Р-13 от 03.07.2019 г. За проучване на обстоятелствата в 

заявленията и приложенията към тях е сформирана работна група със Заповед № З-Е-51 от 

03.04.2019 г. на председателя на КЕВР. 

 

Въз основа на предоставената информация и документи от заявителя и 

направеното проучване, Комисията установи следните факти и направи следните 

изводи: 

„Хаос Инвест-1“ ЕАД е еднолично акционерно дружество, учредено по реда на 

Търговския закон и вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с 

ЕИК 200526340, със седалище и адрес на управление: гр. София 1618, район Витоша бул. 

„България“ № 110, бл. „Б“, ет. 7. Дружеството е с предмет на дейност: сключване на 

договори за изпълнението на всякакви видове технически дейности - обществени, 

общински или частни; строителство на сгради с жилищно или търговско предназначение; 

производство и търговия с всякакви видове строителни материали, материали за пътно 

строителство и агрегати; разработване, строителство и изпълнение на енергийни 

проекти, както и производство с електроенергия в изпълнение на изискванията на 

приложимото законодателство (след получаване на лицензия по Закона за енергетиката); 

търговия с природен газ; сливания с други дружества или придобиване на други подобни 

юридически или неюридически лица; участие, представителство или сътрудничество с 

други дружества или компании, както надлежно учредени така и в процес на 

регистрация, местни или чуждестранни, чиито предмет на дейност е идентичен или 

сходен с предмета на дейност на дружеството, извършване на дейности от свое име или 

от името на трети лица; регистриране на клонове или представителства на територията 

на България и в чужбина, както и всякакви други дейности, незабранени със закон. „Хаос 

Инвест-1“ ЕАД се представлява заедно, от всеки двама от тримата директори Георгиос 

Спиру, Александрос Михайлидис и Йоанис Тамаресис. Капиталът на „Хаос Инвест-1“ 

ЕАД е в размер на 15 349 150 лв. (петнадесет милиона триста четиридесет и девет хиляди 

и сто и петдесет лева), разпределен в 1 534 915 броя акции, с номинална стойност 10 лв. 

Едноличен собственик на капитала е „Терна Енерджи Овърсийз Лимитид“. 

„Хаос Инвест-1“ ЕАД е титуляр на лицензия № Л-366-01 от 31.10.2011 г. за 

дейността „производство на електрическа енергия“ за обект вятърна електрическа 

централа (ВяЕЦ) „18-Вранино“, находяща се в с. Вранино, община Каварна, с обща 

инсталирана мощност 18 МW.  

С подаденото заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-13 от 29.03.2019 г., „Хаос Инвест-1“ ЕАД 
е поискало издаване на разрешение за сключване на договори за учредяване на особен 

залог върху вземания за обезпечаване изпълнението на задълженията на дружеството 

съответно по Договор за банков инвестиционен кредит № 261/20.12.2013 г. и по Договор 

за банков кредит под условие № 262/20.12.2013 г., сключени с „УниКредит Булбанк“ 

ЕАД.  

Заявителят е обосновал искането си с аргументи, че съгласно клаузите на 

договорите за кредит, сключени с „УниКредит Булбанк“ АД, „Хаос Инвест-1” ЕАД следва 

да учреди в полза на банката залози върху вземанията си, произтичащи от съответните 

договори за изкупуване на електрическа енергия. В тази връзка, дружеството е посочило, 

че с оглед измененията на ЗЕ, обн. ДВ, бр. 38 от 08.05.2018 г. и на основание § 68, ал. 1 от 

Преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на 

Закона за енергетиката, „Хаос Инвест-1“ ЕАД е сключило Договор за компенсиране с 

премии № ВЕИ-1 от 25.07.2018 г. с Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ и 

Договор за изкупуване на електрическа енергия 24.07.2018 г. с „Болкан Лоджик“ ООД, 

поради което следва да учреди особени залози върху вземанията си, произтичащи от тези 

договори. 

Проект на договор за особен залог върху вземане между „УниКредит 

Булбанк“ АД, залогоприемател (кредитор) и „Хаос Инвест-1“ ЕАД залогодател 
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(кредитополучател) за обезпечаване на вземания на кредитора, произтичащи от 

Договор за банков инвестиционен кредит № 261/20.12.2013 г. 

Според клаузите на представения проект на договор, „Хаос Инвест-1“ ЕАД следва 

да учреди в полза на „УниКредит Булбанк“ АД по реда на Закона за особените залози 

особен залог върху настоящи и бъдещи вземания, произтичащи от:  

1. Договор за компенсиране с премии № ВЕИ-1/25.07.2018 г., сключен между 

Залогодателя и Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, относно 

компенсирането с премии на Залогодателя по отношение на ВяЕЦ „18 Вранино“, 

намираща се в с. Вранино, община Каварна за производство на електрическа енергия от 

възобновяеми източници с обща инсталирана мощност 18 MW, както и всички договори, 

които го изменят, заменят или допълват, включително и при удължаване на сроковете на 

същите;  

2. Договор за изкупуване на електрическа енергия за изкупуване на произведеното 

от ВяЕЦ „18 Вранино“, сключен на 24.07.2018 г. между залогодателя и „Болкан Лоджик“ 

ООД, както и всички договори, които го изменят, заменят или допълват, всички договори 

сключвани от залогодателя, съгласно чл. 100 и чл. 102 от Закона за енергетиката, във 

връзка с чл. 10 и сл. от Правилата за търговия с електрическа енергия, с „Българска 

независима енергийна борса“ ЕАД (БНЕБ), търговци на електрическа енергия, 

регистрирани на БНЕБ, координатори на балансиращи групи и/или други пазарни 

участници. 

3. Общи условия за участие в комбинирана балансираща група, сключен на 

13.12.2017 г. (Договор КБГ № 092) между залогодателя и „Болкан Лоджик“ ООД. 

Целта и предмета на проекта на договор е обезпечаване изпълнението на 

задълженията на „Хаос Инвест-1“ ЕАД и събирането до окончателното погасяване на 

всички вземания, в т. ч. главница, лихви, такси, комисионни и всички разноски на 

„УниКредит Булбанк“ АД по Договор за банков инвестиционен кредит № 261 от 

20.12.2013 г. и всички анекси към него, при следните условия: размер на главница до 

13 000 000 (тринадесет милиона) евро, разпределен на два транша: транш I до 9 000 000 

(девет милиона) евро и транш II до 4 000 000 (четири милиона) евро; годишен лихвен 

процент, начислен върху редовна главница е тримесечен EURIBOR и надбавка от 3%; 

лихвен процент, начислен върху просрочена главница за срока на просрочието е размера 

на годишния лихвен процент за редовен дълг и надбавка от 3% и фиксиран лихвен 

процент, начислен върху наличния кредит, при просрочие на лихва или главница и/или 

лихва, едновременно с лихвата за редовен дълг и лихвата за просрочен дълг -3%.   

Проект на договор за особен залог върху вземане между „УниКредит 

Булбанк“ АД, залогоприемател (кредитор) и „Хаос Инвест-1“ ЕАД залогодател 

(кредитополучател) за обезпечаване на вземания на кредитора, произтичащи от 

Договор за банков кредит под условие № 262/20.12.2013 г. 

Според клаузите на представения проект, „Хаос Инвест-1“ ЕАД следва да учреди в 

полза на „УниКредит Булбанк“ АД по реда на Закона за особените залози особен залог 

върху настоящи и бъдещи вземания, произтичащи от:  

1. Договор за компенсиране с премии № ВЕИ-1/25.07.2018 г., сключен между 

Залогодателя и Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, относно 

компенсирането с премии на Залогодателя по отношение на ВяЕЦ „18 Вранино“, 

намираща се в с. Вранино, община Каварна за производство на електрическа енергия от 

възобновяеми източници с обща инсталирана мощност 18 MW, както и всички договори, 

които го изменят, заменят или допълват, включително и при удължаване на сроковете на 

същите;  

2. Договор за изкупуване на електрическа енергия за изкупуване на произведеното 

от ВяЕЦ „18 Вранино“, сключен на 24.07.2018 г. между залогодателя и „Болкан Лоджик“ 

ООД, както и всички договори, които го изменят, заменят или допълват, всички договори 

сключвани от залогодателя, съгласно чл. 100 и чл. 102 от Закона за енергетиката, във 
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връзка с чл. 10 и сл. от Правилата за търговия с електрическа енергия, с „Българска 

независима енергийна борса“ ЕАД (БНЕБ), търговци на електрическа енергия, 

регистрирани на БНЕБ, координатори на балансиращи групи и/или други пазарни 

участници. 

3. Общи условия за участие в комбинирана балансираща група, сключен на 

13.12.2017 г. (Договор КБГ № 092) между залогодателя и „Болкан Лоджик“ ООД. 

Целта и предмета на проекта на договор е обезпечаване изпълнението на 

задълженията на „Хаос Инвест-1“ ЕАД и събирането до окончателното погасяване на 

всички вземания, в т. ч. главница, лихви, такси, комисионни и всички други разноски на 

„УниКредит Булбанк“ АД по Договор за банков кредит под условие № 262/20.12.2013 г. и 

всички анекси към него, при следните условия: размер на главница до 1 060 000 (един 

милион и шестдесет хиляди) евро; годишен лихвен процент, начислен върху редовна 

главница е тримесечен EURIBOR и надбавка от 3%; лихвен процент, начислен върху 

просрочена главница за срока на просрочието е размера на годишния лихвен процент за 

редовен дълг и надбавка от 3% и фиксиран лихвен процент, начислен върху наличния 

кредит, при просрочие на лихва или главница и/или лихва, едновременно с лихвата за 

редовен дълг и лихвата за просрочен дълг -3%.   

 

Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 23, предл. 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. В конкретния случай,  

договорите за залог на вземания, представляват сделки, попадащи в обхвата на чл. 21, ал. 

1, т. 23, пр. 2 т ЗЕ, поради което на основание от чл. 92, ал. 1 и ал. 4 от НЛДЕ, КЕВР 

следва да извърши преценка дали сключването на тази сделка води или може да доведе до 

нарушаване сигурността на снабдяването, вследствие на задлъжнялост на енергийното 

предприятие, или до нарушаване на съществени условия за осъществяване на 

лицензионната дейност, включително принципите по чл. 23 ЗЕ. Тази преценка се основава 

на извършен анализ на база на представения финансов модел за периода 2019 г. - 2025 г.: 

Прогнозни парични потоци за периода 2019 г. – 2025 г. 

Дружеството е представило финансов модел за периода 2019 г. – 2025 г., обхващаш 

периода на действие на подписания договор с Фонд „Сигурност на електроенергийната 

система“ и периода на обслужване на заема предоставен за финансиране на изграждането 

на ВяЕЦ „18 Вранино“, както следва: 

                                                                                                                                                         (Хил. лв)/ 

Период 

Оперативна 

печалба 

(ЕBITDA) преди 

данъци, такси, 

лихви и 

амортизации 

Приходи от 

лихви 

минус 

платени 

данъци 

Налични пари за 

дълга(главница и 

лихви) 

Разходи 

/главница и 

лихви/ 

Парични 

средства след 

обслужване 

на дълга 

Съотношение 

пари/дълг 

2019 г. 3 857 -99 3 758 -1 992 1 766 -1,89 

2020 г. 3 920 -113 3 807 -2 006 1 801 -1,90 

2021 г. 3 987 -127 3 860 -2 032 1 828 -1,90 

2022 г. 4 057 -143 3 914 -2 037 1 877 -1,92 

2023 г. 4 132 -159 3 973 -2 037 1 936 -1,95 

2024 г. 4 210 -176 4 034 -2 033 2 001 -1,98 

2025 г.  4 293 -194 4 099 0 4 099  0 

 

Извършеният анализ на данните от финансовия модел показва, че приходите от 

продажба на електрическа енергия са прогнозирани при следните параметри: годишно 

нетно специфично производство на електрическа енергия 33 480 MWh, годишно 

производство над нетното специфично производство 19 027 MWh, непроменени през 
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разглеждания периода 2019 г. – 2025 г., премия в размер на 64,56 лв./MWh, без ДДС при 

преференциална цена 148,71 лв./MWh без ДДС, за вятърни електрически централи, 

работещи до 2 250 часа в съответствие с Решение № Ц-17 от 01.07.2019 г. на КЕВР и 

прогнозирана средно годишна продажна цена на свободния пазар от 84,15 лв./MWh. 

Прогнозираната средногодишна продажна цена в разглеждания период е увеличена 

годишно с 5%, съответно със същия размер е намалена премията. Дружеството обосновава 

приложеното увеличение на прогнозната средногодишна пазарна цена в финансовия 

модел с предвижданията посочени в доклада на Световната банка от 2018 г.  

Оперативните разходи, свързани с производството на електрическа енергия от 

централата, обхващат всички присъщи разходи за дейността с различна индексация на 

годишна база на отделни видове разходи.  

В паричните потоци от финансовата дейност са заложени плащания за погасяване 

на задълженията по главница и лихви по банковия заем.   

 При така заложените параметри и допускания прогнозният паричен поток за периода 

2019 г. – 2025 г. е положителен и показва, че „Хаос Инвест-1“ ЕАД ще разполага с 

необходимия паричен ресурс за обслужване на задълженията по банковитe кредити. Предвид 

изложеното, Комисията счита, че разглежданата сделка няма да доведе до нарушаване на 

сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост на дружеството. 

 

Изказвания по т.2.: 

Докладва Р. Методиева. В подаденото заявление „Хаос Инвест-1“ ЕАД е поискало 

издаване на разрешение за сключване на два броя договори за учредяване на особен залог 

върху вземания за обезпечаване изпълнението на задълженията на дружеството, съответно 

по Договор за банков инвестиционен кредит от 2013 г. и по Договор за банков кредит под 

условие, също от 2013 г., сключени с „УниКредит Булбанк“ ЕАД. Дружеството е 

обосновало искането си с аргументи, че съгласно клаузите на два договора за кредит, 

„Хаос Инвест-1” ЕАД следва да учреди в полза на банката залози върху вземанията си, 

произтичащи от договори за изкупуване на електрическа енергия и предвид сключените 

от дружеството договори с Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ за 

получаване на премии и Договор за изкупуване на електрическа енергия, сключен с 

„Болкан Лоджик“ ООД. Следва да се учредят особени залози върху вземанията си, 

произтичащи от тези договори, поради което дружеството е поискало разрешение от 

КЕВР. Предвид това сделката да тези два договора следва да бъдат разгледани като 

сделки, попадащи в хипотезата на чл. 23, ал. 1, т. 23, предл. 2 от ЗЕ, а именно - КЕВР 

разрешава извършването на сделки, които водят или могат да доведат до задлъжнялост на 

енергийното предприятие. В тази връзка следва да бъде извършен съответния анализ. 

Ц. Камбурова каза, че дружеството е представило прогнозен финансов модел с 

прогнозни парични потоци за периода 2019 г. – 2025 г. Този период обхваща периода на 

подписания договор с Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ и периода на 

обслужване на заема. Направен е анализ на приходите и разходите. Включени са всички 

разходи, главница, лихви по обслужване на кредите. Във връзка с гореизложеното и на 

основание чл. 21, ал. 1, т. 23, предл. 2 от Закона за енергетиката, чл. 92, ал. 1 и ал. 4 от 

Наредба № 3 за лицензиране на дейностите в енергетиката и чл. 43, ал. 1 от Правилника за 

дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, 

работната група предлага КЕВР да обсъди и приеме следните решения: 

1. Да приеме настоящия доклад; 

2. Да даде разрешение на „Хаос Инвест-1“ ЕАД да сключи исканите сделки.  

И. Н. Иванов установи, че няма изказвания и подложи на гласуване проекта на 

решение. 

 



 11 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23, предл. 2 от Закона 

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

дейностите в енергетиката 

КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

РЕШИ: 
 

 

Разрешава на „Хаос Инвест-1“ ЕАД да сключи с „УниКредит Булбанк“ АД 

договори за учредяване на особен залог, съгласно представените проекти към заявление с 

вх. № Е-ЗЛР-Р-13 от 29.03.2019 г. 
 

 

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

на Комисията Ремзи Осман, Александър Йорданов, Георги Златев, Евгения Харитонова, 

Димитър Кочков, Пенка Трендафилова. 

 

Решението е взето със седем гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Ремзи Осман - за, 

Александър Йорданов – за, Георги Златев - за, Евгения Харитонова – за, Димитър Кочков, 

Пенка Трендафилова - за), от които три гласа (Александър Йорданов, Георги Златев, 

Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката. 

 

 

По т.3. Комисията,  след като разгледа заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-20 от 28.05.2019 

г., подадено от „Уинд Форс БГ“ ЕООД за издаване на разрешение за учредяване на залог 

или ипотека върху имущество, с което се извършва лицензионна дейност, установи 

следното: 

 

В Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) е постъпило 

заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-20 от 28.05.2019 г. за издаване на разрешение за сключване на 

договор за особен залог върху вземане, подадено от „Уинд Форс БГ“ ЕООД на основание 

чл. 21, ал. 1, т. 23, предл. 2 от Закона за енергетиката (ЗЕ), във връзка с чл. 92, ал.1 от 

Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ). С 

писмо с изх. № Е-ЗЛР-Р-20 от 06.06.2019 г. на КЕВР от дружеството е изискана 

допълнителна информация, която е предоставена съответно с писмо с вх. № Е-13-153-2 от 

13.06.2019 г. и с писмо с вх. № Е-ЗЛР-Р-20 от 04.07.2019 г. За проучване на 

обстоятелствата в заявленията и приложенията към тях е сформирана работна група със 

Заповед № З-Е-104 от 03.06.2019 г. на председателя на КЕВР. 

Въз основа на предоставената информация и документи от заявителя и 

направеното проучване, Комисията установи следните факти и направи следните 

изводи: 

„Уинд Форс БГ“ ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, учредено 

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

вписванията, с ЕИК 200268865, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен 8800, 

„Великокняжевска“ № 22. Дружеството е с предмет на дейност: производство на 

електроенергия; проучване на вятърния потенциал в страната и реализация на проекти в 

сферата на възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогорива; 

ветроенергийни и фотоволтаични проекти в България; разработване, проектиране, 

реализация и мениджмънт на ветроенергийни, фотоволтаични и алтернативни енергийни 

системи и паркове и биогорива, консултации по проекти в областта на вятърната и 

алтернативната възобновяема енергия; маркетинг; вътрешна и външна търговия; 

селскостопанска дейност; строителство и сделки с недвижими имоти; търговско 
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представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица; 

транспортни услуги, както и всякаква друга дейност, която не е забранена със закон.  

Дружеството се представлява от Иван Събев Тихов, в качеството му на управител. 

Капиталът на „Уинд Форс БГ“ ЕООД е в размер на 5 000 лева (пет хиляди лева) и е изцяло 

внесен.  

„Уинд Форс БГ“ ЕООД е титуляр на лицензия № Л-367-01 от 07.11.2011 г. за 

дейността „производство на електрическа енергия” за обект фотоволтаична електрическа 

централа (ФвЕЦ) „Чобанка“ с мощност от 10,076 MW.  

С подаденото заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-20 от 28.05.2019 г. дружеството е 

поискало издаване на разрешение за сключване на договор за особен залог върху 

вземане, с цел създаване на право на приоритетно удовлетворяване на „УниКредит 

Булбанк“ АД (залогоприемател и кредитор) до окончателното погасяване на всички 

вземания на банката по следните договори за кредит: 

Договор за комбиниран банков кредит № 228 от 03.04.2012 г., сключен между 

„УниКредит Булбанк“ АД (кредитор), „Уинд Форс БГ“ ЕООД (кредитополучател), 

„Йоана“ ЕООД (солидарен длъжник 1) и Иван Събев Тихов (солидарен длъжник 2), 

обезпечител по смисъла на ЗДФО  - „Уинд Форс БГ“ ЕООД и обезпечител по смисъла на 

ЗДФО  - „Йоана“ ЕООД (Договор за комбиниран банков кредит № 228 от 03.04.2012 г.) 

- Договор за комбиниран банков кредит № 241 от 25.06.2012 г., сключен между 

„УниКредит Булбанк“ АД (кредитор), „Уинд Форс БГ“ ЕООД (кредитополучател), 

„Йоана“ ЕООД (солидарен длъжник 1) и Иван Събев Тихов (солидарен длъжник 2), 

обезпечител по смисъла на ЗДФО 1 - „Уинд Форс БГ“ ЕООД и обезпечител по смисъла 

на ЗДФО 2 - „Йоана“ ЕООД (Договор за комбиниран банков кредит № 241 от 25.06.2012 

г.).  

- Договор за банков кредит под условие за поемане на кредитни ангажименти под 

формата на финансови сделки № 242 от 25.06.2012 г., сключен между „УниКредит 

Булбанк“ АД (кредитор), „Уинд Форс БГ“ ЕООД (кредитополучател), „Йоана“ ЕООД 

(солидарен длъжник 1) и Иван Събев Тихов (солидарен длъжник 2).  

Проект на Договор за особен залог върху вземане по реда Закона за особените 

залози между „УниКредит Булбанк“ АД (залогоприемател) и „Уинд Форс БГ“ ЕООД 

(залогодател) 

Съгласно представения проект на договор за залог на вземане, залогодателят 

следва да учреди по реда на Закона за особените залози, първи по ред особен залог върху 

свои собствени вземания, произтичащи от: 

- Договор за компенсиране с премия № ВЕИ – 92 от 31.10.2018 г., сключен с 

Фонд „Сигурност на електроенергийната система“; 

- Договор за покупко-продажба на електрическа енергия от 05.12.2018 г., 

сключен с „Енерго-Про Енергийни услуги“ ЕООД и издадена в тази връзка банкова 

гаранция, както и всички договори, които го изменят, заменят или допълват, всички 

договори сключени от Залогодателя, съгласно чл. 100 и чл. 102 от Закона за енергетиката 

във връзка с чл. 10 и сл. от Правилата за търговия с електрическа енергия, с „Българска 

независима енергийна борса“ ЕАД (БНЕБ), търговци на електрическа енергия, 

регистрирани на БНЕБ, координатори на балансиращи групи и/или други пазарни 

участници; 

- Договор за участие в стандартна балансираща група с координатор „Енерго-Про 

Енергийни услуги“ ЕООД и Допълнително споразумение № 1 към него от 05.12.2018 г., 

както и всички договори, които го изменят, заменят или допълват, всички договори, 

сключвани от залогодателя съгласно чл. 100 и чл. 102 от Закона за енергетиката във 

връзка с чл. 10 и сл. от Правилата за търговия с електрическа енергия, с „Българска 

независима енергийна борса“ ЕАД (БНЕБ), търговци на електрическа енергия, 

регистрирани на БНЕБ, координатори на балансиращи групи и/или други пазарни 
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участници (Договор за банков кредит под условие за поемане на кредитни ангажименти 

под формата на финансови сделки № 242 от 25.06.2012 г). 

Особеният залог се учредява в полза на „УниКредит Булбанк“ АД до пълното 

погасяване на всички вземания (главници, лихви, такси, комисиони и всички разноски) на 

кредитора, произтичащи от следните договори: 

- Договор за комбиниран банков кредит № 228 от 03.04.2012 г., при следните 

условия: главница на кредита: за инвестиционен лимит текущ размер 4 333 000 евро 

(четири милиона триста тридесет и три хиляди евро), при първоначален разрешен размер 

9 870 000 евро (девет милиона осемстотин и седемдесет хиляди евро) и условен лимит 

750 000 евро(седемстотин и петдесет хиляди евро); годишен лихвен процент за редовен 

дълг по инвестиционния лимит е сборът от приложимия за съответния период на 

олихвяване променлив лихвен индекс и надбавка за редовен дълг в размер на 2,25%. 

Приложимият към датата на договора променлив лихвен индекс е 3-месечен EURIBOR; 

годишен лихвен процент за редовен дълг по условен лимит е сборът от приложимия за 

съответния период на олихвяване променлив лихвен индекс и надбавка за редовен дълг в 

размер на 2,25%. Приложимият към датата на договора променлив лихвен индекс е 1-

месечен EURIBOR; годишен лихвен процент, начисляван върху просрочена главница по 

инвестиционен лимит и по условен лимит е размерът на годишния лихвен процент за 

редовен дълг и надбавка за просрочие от 2,25% и фиксиран лихвен процент при 

просрочие на лихва или главница по инвестиционен лимит е 2%. 

- Договор за комбиниран банков кредит № 241 от 25.06.2012 г., при следните 

условия: главница на кредита: за инвестиционен лимит текущ размер 1 985 584,56 евро 

(един милион деветстотин осемдесет и пет хиляди петстотин осемдесет и четири и 0,56 

евро), при първоначален разрешен размер 3 626 772 евро (три милиона шестстотин 

двадесет и шест хиляди седемстотин седемдесет и две евро) и условен лимит 250 000 евро 

(двеста и петдесет хиляди евро); годишен лихвен процент за редовен дълг по 

инвестиционния лимит е сбора от приложимия за съответния период на олихвяване 

променлив лихвен индекс и надбавка за редовен дълг в размер на 2,25%. Приложимият 

към датата на договора променлив лихвен индекс е 3-месечен EURIBOR; годишен лихвен 

процент за редовен дълг по условен лимит е сбора от приложимия за съответния период 

на олихвяване променлив лихвен индекс и надбавка за редовен дълг в размер на 2,25%. 

Приложимият към датата на договора променлив лихвен индекс е 1-месечен EURIBOR; 

годишен лихвен процент, начисляван върху просрочена главница по инвестиционен 

лимит и по условен лимит е размера на годишния лихвен процент за редовен дълг и 

надбавка за просрочие от 2,25% и фиксиран лихвен процент при просрочие на лихва или 

главница по инвестиционен лимит е 2%. 

- Договор за банков кредит под условие за поемане на кредитни ангажименти под 

формата на финансови сделки № 242 от 25.06.2012 г., при следните условия: главница по 

кредита 1 500 000 евро; годишен лихвен процент, формиран като сбор от променлив 

лихвен процент-1-месечен EURIBOR и надбавка от 10%. Годишен лихвен процент, 

начислен върху просрочена главница и фиксиран лихвен процент при просрочие на лихва 

или главница не се прилага. 

Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 23, предл. 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. В конкретния случай,  

договорите за залог на вземания, представляват сделки, попадащи в обхвата на чл. 21, ал. 

1, т. 23, пр. 2 т ЗЕ, поради което на основание от чл. 92, ал. 1 и ал. 4 от НЛДЕ, КЕВР 

следва да извърши преценка дали сключването на тази сделка води или може да доведе до 

нарушаване сигурността на снабдяването, вследствие на задлъжнялост на енергийното 

предприятие, или до нарушаване на съществени условия за осъществяване на 

лицензионната дейност, включително принципите по чл. 23 ЗЕ. Тази преценка се 

основава на извършен анализ на база на паричните потоци, както следва: 
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Прогнозни парични потоци за периода 2019 г. – 2028 г. 

Дружеството е представило прогнозен отчет на паричните потоци за периода 2019 

г. – 2028 г., обхващащ периода на обслужване на кредитите до края на 2024 г., 

предоставени за финансиране на изграждането на ФвЕЦ „Чобанка“.  

Обосновката на дружеството за срока на представения паричен поток с прогноза 

за 10 години до 2028 г. е, че същият е съобразен със срока на представените прогнозни 

отчети на банката в процеса на изграждане на фотоволтаичната централа, в уверение на 

това, че ще разполага с необходимия паричен ресурс за обслужване на задълженията по 

кредитите, както и за обезпечаване на текущите разходи и просрочия. 

Извършеният анализ на данните, представени от дружеството в прогнозния отчет 

на паричните потоци показва, че приходите от продажба на електрическа енергия са 

прогнозирани при следните параметри: годишно нетно специфично производство на 

електрическа енергия 12 173 MWh, непроменено през периода 2019 г. – 2028 г., средно 

претеглена премия в размер на 461,40 лв./MWh без ДДС при среднопретеглена 

преференциална цена 540,38 лв./MWh без ДДС, получени от премия 620,13 лв./MWh при 

преференциална цена 699,11 лв./MWh без ДДС, за електрически централи с 

фотоволтаични модули над 5 kW и премия 406,62 лв./MWh без ДДС при преференциална 

цена 485,60 лв./MWh без ДДС за електрически централи с фотоволтаични модули над 200, 

в съответствие с Решение № Ц-9 от 01.07.2018 г. на КЕВР и прогнозна продажна цена на 

електрическата енергия на свободния пазар от 96,35 лв./MWh.  

Формирането на приходите на база средно претеглени стойности на премията е 

продиктувано от използването на две различни преференциални цени, вследствие на 

въвеждането в експлоатация на фотоволтаичната централа на етапи, а именно: 1 и 2 етап с 

мощност 2,585 MW (преференциална цена 699,11 лв./MWh); 3, 4 и 5 етап с мощност 

4,52892 MW (преференциална цена 485,60 лв./MWh) и етапи 6 и 7 с мощност 2,96208 MW 

(преференциална цена 485,60 лв./MWh). 

При условие, че прогнозният паричен поток се преизчисли, като се заложи приета 

премия с Решение № Ц-17 от 01.07.2019 г. на КЕВР в размер на 602,76 без ДДС при 

преференциална цена 699,11 без ДДС за електрически централи с фотоволтаични модули 

над 5 kW и премия 389,25 лв./MWh без ДДС при преференциална цена 485,60 лв./MWh 

без ДДС за електрически централи с фотоволтаични модули над 200, при които средно 

претеглената премия е по-ниска и е на стойност 444,03 лв./MWh и продажна пазарна цена 

от 96,35 лв./MWh, непроменени в разглеждания период, прогнозният паричен поток за 

периода 2019 г. - 2028 г. се запазва положителен. 

Разходите, свързани с производството на електрическа енергия от централата 

обхващат всички присъщи разходи за дейността с индексация на годишна база за някои 

разходи. В паричните потоци от финансовата дейност са заложени плащания за 

погасяване на задълженията по главница и лихви по инвестиционните кредити.  

При така заложените от дружеството параметри и допускания, както и при 

варианта на преизчисление на среднопретеглената премия в съответствие с Решение № Ц-

17 от 01.07.2019 г. на КЕВР, прогнозният паричен поток за периода 2019 г. - 2028 г. е 

положителен и нетното изменение на парите и паричните еквиваленти варират в периода 

2019 г.-2024 г. в границите между 3 262 хил. лв. и 4 701 хил. лв., в периода 2024 г. - 2028 г. 

в границите между 4 701 хил. лв. и 5 809 хил. лв., което показва, че „Уинд Форс БГ“ 

ЕООД ще разполага с необходимия паричен ресурс за обслужване на задълженията по 

банковите кредити. Предвид изложеното, Комисията счита, че разглежданата сделка няма 

да доведе до нарушаване на сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост на 

дружеството. 

 

Изказвания по т.3.:  
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Докладва Р. Методиева. В КЕВР е постъпило заявление от „Уинд Форс БГ“ ЕООД 

с искане на разрешение за сключване на договор за особен залог върху вземане. 

Особеният залог се прави във връзка с обезпечаване на вземанията на „УниКредит 

Булбанк“ АД по три договора за кредит, сключени през 2012 г., които подробно са 

описани в доклада. Видно от представения проект на договор за залог на вземане, 

залогодателят следва да учреди особен залог върху свои собствени вземания,  

произтичащи от три договора - Договор за компенсиране с премия, сключен с Фонд 

„Сигурност на електроенергийната система“; Договор за покупко-продажба на 

електрическа енергия, сключен с „Енерго-Про Енергийни услуги“ ЕООД, и Договор за 

участие в стандартна балансираща група с координатор „Енерго-Про Енергийни услуги“ 

ЕООД. Особеният залог се учредява в полза на „УниКредит Булбанк“ АД до пълното 

погасяване на вземанията на банката по описаните договори за кредит. Исканата сделка 

попада в хипотезата на чл. 21, ал. 1, т. 23, предл. 2 от ЗЕ, поради което следва да бъде 

разгледана от КЕВР с оглед установяване дали същата ще доведе до задлъжнялост на 

енергийното предприятие или до изменение на съществени условия от лицензионната 

дейност. В тази връзка е изготвен икономически анализ. 

Ц. Камбурова каза, че дружеството е представило прогнозни парични потоци за 

десетгодишен период, независимо че крайният срок на обслужване на кредитите е до края 

на 2024 г. Обосновката за този десетгодишен период е, че това е финансовият модел, 

който е представен пред банката. Направен е анализ на приходите и разходите. При така 

заложените параметри от дружеството и допускания, както и при варианта на извършено 

преизчисление на паричните потоци (работено е с по-висока премия и продажна цена, а 

работната група е преизчислила при приетата премия с решението от 2019 г. и съответната 

пазарна цена), в резултат на което и при варианта на преизчисление на 

среднопретеглената премия в съответствие с Решение № Ц-17 от 2019 г. на КЕВР, 

прогнозният паричен поток за периода 2019 г. - 2028 г. е положителен и нетното 

изменение на парите и паричните еквиваленти варират в периода в границите между 4 

мил. лв. и 5 мил. лв., което показва, че „Уинд Форс БГ“ ЕООД ще разполага с 

необходимия паричен ресурс за обслужване на задълженията по банковите кредити. 

Предвид изложеното, Комисията счита, че разглежданата сделка няма да доведе до 

нарушаване на сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост на дружеството. 

Следователно, може да се направи извод, че разглежданата сделка няма да доведе до 

нарушаване на сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост на дружеството. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23, предл. 2 от Закона за 

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

дейностите в енергетиката и чл. 43, ал. 1 от Правилника за дейността на Комисията за 

енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, работната група предлага 

КЕВР да обсъди и приеме следните решения: 

1. Да приеме настоящия доклад; 

2. Да даде разрешение на „Уинд Форс БГ“ ЕООД да сключи исканата сделка.  

И. Н. Иванов установи, че няма изказвания и подложи на гласуване проекта на 

решение. 

 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23, предл. 2 от Закона 

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

дейностите в енергетиката 

 

КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

РЕШИ: 
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Разрешава на „Уинд Форс БГ“ ЕООД да сключи с „УниКредит Булбанк“ АД 

договор за учредяване на особен залог на вземане, съгласно представения проект към 

заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-20 от 28.05.2019 г. 
 

 

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

на Комисията Ремзи Осман, Александър Йорданов, Георги Златев, Евгения Харитонова, 

Димитър Кочков, Пенка Трендафилова. 

 

Решението е взето със седем гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Ремзи Осман - за, 

Александър Йорданов – за, Георги Златев - за, Евгения Харитонова – за, Димитър Кочков, 

Пенка Трендафилова - за), от които три гласа (Александър Йорданов, Георги Златев, 

Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката. 

 

 

По т.4. Комисията разгледа доклад с вх. № E-Дк-492 от 16.07.2019 г. и проекти на 

решения относно: проверка по документи на „Си Ен Джи Марица“ ООД и „Райков 

сервиз“ ООД относно сключен на 28.12.2018 г. договор. 

    
Изказвания по т.4.:  

Докладва М. Димитров. По заповед е извършена проверка по документи относно 

сключения договор между двете дружества „Си Ен Джи Марица“ ООД и „Райков сервиз“ 

ООД. „Си Ен Джи Марица” ООД е лицензирано за дейностите „разпределение на 

природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за територията на 

община Чепеларе. „Райков сервиз“ ООД е лицензирано за дейностите „разпределение на 

природен газ” и „снабдяване с природен газ от краен снабдител” на територията на 

община Смолян. В к. к. „Пампорово“, който се намира в две общини – Чепеларе и Смолян, 

има изградена ГРМ от „Си Ен Джи Марица“ ООД, която попада и в двете общини. С 

договор, който е сключен между двете дружества, се уреждат взаимоотношенията по 

разпределението и снабдяването с природен газ на клиенти, намиращи се в лицензионната 

територия на другия лицензиант. От двете дружества е изискана допълнителна 

информация във връзка със сключения договор. Подписани са констативни протоколи и с 

двете дружества, както предвижда ЗЕ. Съгласно чл. 1 от договора между „Си Ен Джи 

Марица“ ООД и „Райков сервиз“ ООД, страните се задължават да си разпределят и 

прехвърлят взаимно своите задължения във връзка с продажбата и разпределение за 

снабдяване от краен снабдител количества природен газ на съответната територия от 

Община Смолян и Община Чепеларе, за която притежават съответната лицензия. 

Договорът е сключен за срок от 24 месеца, считано от датата на неговото подписване. 

Съгласно чл. 3.1.1. от договора, в качеството си на лицензиант „Си Ен Джи 

Марица“ ООД  ще извършва разпределение на количествата природен газ, предназначени 

за снабдяване от краен снабдител на територията на община Чепеларе,  а „Райков сервиз“ 

ООД ще продава и доставя тези количества природен газ като търговец на клиентите. 

Съгласно чл. 3.2.1. от договора, в качеството си на лицензиант „Райков сервиз“ ООД ще 

извършва разпределение на количествата природен газ, предназначени за снабдяване от 

краен снабдител на територията на община Смолян, а „Си Ен Джи Марица“ ООД ще 

продава и доставя тези количества природен газ като търговец на природен газ. 

Издадените на двете дружества лицензии са непрехвърляеми. Лицензиантът не 

може да извършва сделки на разпореждане, с които да прехвърли на трето лице цялата 

лицензия или някои от включените в нея права или задължения. Лицензиантите могат с 

писмени договори да възлагат временно на трети лица от тяхно име и за тяхна сметка да 

изпълняват отделни части от лицензионната дейност или други свързани с нея дейности“.  

Съгласно сключения на 28.12.2018 г. договор между „Си Ен Джи Марица“ ООД и 

„Райков сервиз“ ООД, „страните са се договорили да си разпределят и прехвърлят 
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взаимно лицензионните задължения във връзка с продажбата и разпределение за 

снабдяване от краен снабдител количества природен газ на съответната територия от 

Община Смолян и Община Чепеларе, за която притежават съответната лицензия.“, като 

всеки един от двамата лицензианти ще снабдява клиентите, разположени на територията 

на другия лицензиант, в качеството си на търговец. С посочените клаузи от договора, 

сключен между двамата лицензианти, са нарушени условията за осъществяване на 

лицензионните дейности. 

От проверката се е се установило, че „Си Ен Джи Марица” ООД е извършило 

нарушения на т. 2.1., т. 2.2., т. 2.4.1. и т. 2.4.4. от лицензията за дейността „снабдяване с 

природен газ от краен снабдител“, респективно т. 2.1., 2.2., т. 2.2.1. и т. 2.2.4. от 

лицензията за дейността „разпределение на природен газ“. „Райков сервиз“ ООД е 

извършило нарушения на т. 2.1., т. 2.2., т. 4.1. и т. 4.5. от лицензията за дейността 

„снабдяване с природен газ от краен снабдител”, респективно т. 2.1., 2.2., 2.3., т. 4.1., 4.3. и 

4.4. от лицензията за дейността „разпределение на природен газ”. 

За „Си Ен Джи Марица” ООД предложението на работната група е следното: 

С цел отстраняване на вредните последици от нарушенията, изразяващи се в 

извършване от „Си Ен Джи Марица” ООД на сделка на разпореждане, с която е 

прехвърлило на трето лице („Райков сервиз“ ООД) цялата лицензия за дейността 

„снабдяване с природен газ от краен снабдител“, респективно цялата лицензия за 

дейността „разпределение на природен газ“, работната група предлага на „Си Ен Джи 

Марица” ООД да бъде наложена принудителна административна мярка, съгласно ЗЕ, и да 

бъде дадено писмено разпореждане: 

 1. В 14-дневен срок от получаване на настоящото решение задължително да 

предприеме действия за преустановяване извършването на нарушения на условията на т. 

2.1., т. 2.2., т. 2.4.1. и т. 2.4.4. от лицензията за дейността „снабдяване с природен газ от 

краен снабдител“, респективно т. 2.1., 2.2., т. 2.2.1. и т. 2.2.4. от лицензията за извършване 

на дейността „разпределение на природен газ“.  

2. В 7-дневен срок след изтичане на срока по т. 1 „Си Ен Джи Марица” ООД да 

уведоми Комисията, като представи доказателства за изпълнение на даденото 

задължително писмено разпореждане по т. 1. 

За „Райков сервиз“ ООД предложението на работната група е следното: 

С цел отстраняване на вредните последици от нарушенията, изразяващи се в 

извършване от „Райков сервиз“ ООД на сделка на разпореждане, с която е прехвърлило на 

трето лице („Си Ен Джи Марица” ООД) цялата лицензия за дейността „снабдяване с 

природен газ от краен снабдител“, респективно цялата лицензия за дейността 

„разпределение на природен газ“, работната група предлага на „Райков сервиз“ ООД да 

бъде наложена принудителна административна мярка, съгласно ЗЕ, да бъде дадено 

задължително писмено разпореждане: 

 1. В 14-дневен срок от получаване на настоящото решение задължително да 

предприеме действия за преустановяване извършването на нарушения на условията на т. 

2.1., т. 2.2., т. 4.1. и т. 4.5. от лицензията за „снабдяване с природен газ от краен 

снабдител”, респективно т. 2.1., 2.2., 2.3., т. 4.1., 4.3. и 4.4. от лицензията  за дейността 

„разпределение на природен газ”, във връзка със сключения на 28.12.2018 г. договор със 

„Си Ен Джи Марица” ООД.  

2. В 7-дневен срок след изтичане на срока по т. 1 „Райков сервиз” ООД да уведоми 

Комисията, като представи доказателства за изпълнение на даденото задължително 

писмено разпореждане по т. 1. 

М. Димитров обясни, че в доклада тези предложения са по отношение на двете 

дружества за налагане на ПАМ. Работната група предлага на Комисията следните 

решения за приключване на преписката: 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 201, ал. 2, т. 1, б. „а“, предл. 2 и ал. 3, 

чл. 202, ал. 1 и чл. 203, ал. 1 и ал. 2 от Закона за енергетиката, във връзка с Констативен 
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протокол № 10 от 11.07.2019 г., Констативен протокол № 12 от 12.07.2019 г. и чл. 43, 

ал. 1 и ал. 6 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране 

и на нейната администрация, предлагаме КЕВР да вземе следните решения: 

1. Да приеме настоящия доклад от извършената проверка на договора; 

2. Да приеме приложените проекти на решения за налагане на принудителни 

административни мерки на „Си Ен Джи Марица” ООД и „Райков сервиз“ ООД. 

И. Н. Иванов каза, че в изложението М. Димитров ясно е отбелязал какви са 

задължителните писмени разпореждания към двете дружества. Единствено председателят 

счита, че трябва да се добави, че решението за наложена принудителна административна 

мярка подлежи на незабавно изпълнение. Това важи и за двете дружества едновременно. 

И. Н. Иванов каза, че тъй като решенията са две, гласуването ще бъде поотделно за 

всяко едно. 

 

 

И. Н. Иванов подложи на гласуване решението, с което на „Райков сервиз“ ООД 

се дават задължителни писмени разпореждания. 

 

По 4.1. Комисията, след като разгледа доклад с вх. № Е-Дк-492 от 16.07.2019 г. по 

извършена проверка по документи на „Си Ен Джи Марица“ ООД и „Райков сервиз“ 

ООД относно сключен на 28.12.2018 г. между двете дружества договор, установи 

следното:   

  

 Административното производство е образувано по постъпили в Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР) писма с вх. № Е-15-58-1#22 от 28.01.2019 г. от „Си 

Ен Джи Марица” ООД и с вх. № Е-15-58-1#23 от 01.02.2019 г. от „Райков сервиз“ ООД, с 

които писма дружествата уведомяват, че 28.12.2018 г. са сключили договор, с който си 

уреждат взаимоотношенията по разпределението и снабдяването с природен газ на 

клиенти, намиращи се в лицензионната територия на другия лицензиант. 

С писмо с вх. № Е-15-58-1 от 28.01.2019 г. „Си Ен Джи Марица“ ООД уведомява 

Комисията, че на 28.12.2018 г. е сключило договор с „Райков сервиз“ ООД за пълно 

уреждане на взаимоотношенията им, като в договора са посочени точно, ясно, конкретно и 

изрично правата и задълженията на всяка от страните по договора. Управителят на „Си Ен 

Джи Марица“ ООД уточнява, че договорът е влязъл в законна сила от датата на 

подписването му и с него се прекратяват всички спорове и противоречия между двете 

дружества за в бъдеще. Към писмото е приложено копие на сключения договор. 

С писмо с вх. № Е-15-58-1#23 от 01.02.2019 г. „Райков сервиз“ ООД уведомява 

Комисията, че на 28.12.2018 г. със „Си Ен Джи Марица“ ООД е сключен договор за 

съвместна работа в к. к. „Пампорово“ и прилага копие от договора.  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 42, чл. 75, ал. 2, чл. 76, ал. 4, т. 3 и т. 13, чл. 77, ал. 2, т. 

1 и т. 4, чл. 78 и чл. 80 от Закона за енергетиката и чл. 10, ал. 1, т. 6 и чл. 27, ал. 3, т. 3, б. 

„а” и „г” от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на 

нейната администрация със Заповед № З-Е-26 от 26.02.2019 г., изменена със Заповеди № 

З-Е-70 от 15.04.2019 г., № З-Е-105 от 04.06.2019 г. и № З-Е-129 от 28.06.2019 г. на 

Председателя на КЕВР, е назначена работна група, която да извърши проверка по 

документи относно сключения на 28.12.2018 г. между двете дружества договор, да 

състави констативни протоколи за резултатите от проверката, със съответните 

доказателства, като в случай че констатира нарушения да направи предложение за 

налагане на принудителни административни мерки и/или да се съставят актове за 

установяване на административно нарушение. Работната група да изготви доклад за 

резултатите от проверката.  

С оглед изясняване на фактите и обстоятелствата във връзка със сключения 

договор, с писма с изх. № E-15-58-1 от 08.03.2019 г.; № Е-15-58-1 от 08.04.2019 г. и № Е-
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15-58-1 от 25.04.2019 г. от „Си Ен Джи Марица” ООД са изискани информация и 

документи за: клиенти на природен газ, присъединени към газоразпределителната мрежа 

(ГРМ) на „Си Ен Джи Марица” ООД, намиращи се на лицензираната територия на 

„Райков сервиз“ ООД в к.к. Пампорово, на които разпределението и снабдяването с 

природен газ се извършва от „Си Ен Джи Марица” ООД, копия на договори за 

разпределение и снабдяване с природен газ и фактури, издадени след 28.12.2018 г. на 

клиенти на „Си Ен Джи Марица” ООД; клиенти, присъединени към ГРМ на „Си Ен Джи 

Марица” ООД, намиращи се на лицензираната територия на „Райков сервиз“ ООД в к.к. 

Пампорово, на които разпределението и снабдяването с природен газ се извършва от 

„Райков сервиз“ ООД; начина на ползване и експлоатация от „Райков сервиз“ ООД на 

изградената от „Си Ен Джи Марица” ООД ГРМ в к.к. Пампорово, община Смолян с цел 

разпределение на природен газ от „Райков сервиз“ ООД до негови клиенти, присъединени 

към тази мрежа и как това е уредено в договора. От дружеството е изискано пояснение на 

чл. 1, чл. 3.1.1, чл. 3.2.1, чл. 4.2, чл. 5, чл. 5.3, чл. 5.4, чл. 6.1, чл. 7.1 и чл. 7.2 от договора; 

информация дали е извършена смяна на доставчик по чл. 180 от ЗЕ; копия на договори за 

доставка на природен газ, посочени в издаваните от „Си Ен Джи Марица“ ООД фактури за 

доставени количества природен газ на клиенти, присъединени към ГРМ в гр. Чепеларе и 

к.к. Пампорово; информация относно собствеността на средството за търговско 

измерване, отчитащо разпределените количества природен газ на обекта на „НЕК“ ЕАД; 

начинът по който се снабдяват с природен газ клиентите на „Райков сервиз“ ООД, с 

изключение на „НЕК“ ЕАД, намиращи се в к.к. Пампорово, община Смолян, 

присъединени към ГРМ на „Си Ен Джи Марица“ ООД. 

С писмо с вх. № Е-15-58-1 от 20.03.2019 г. „Си Ен Джи Марица“ ООД е 

представило част от исканата информация и документи. „Си Ен Джи Марица“ ООД е 

представило копия на всички издадени след 28.12.2018 г. фактури за разпределени и/или 

снабдени количества природен газ на клиентите на територията на к.к. Пампорово. 

Дружеството е заявило, че не разполага с договорите за разпределение и снабдяване с 

природен газ на клиентите. „Си Ен Джи Марица“ ООД посочва, че „Райков сервиз“ ООД 

ползва изградената от „Си Ен Джи Марица“ ООД ГРМ в к.к. Пампорово за доставка на 

природен газ само на един клиент – почивна база на „НЕК“ ЕАД, като е фактурирало на 

„Райков сервиз“ ООД правото на ползване на мрежата по цена, определена от КЕВР. Във 

връзка с исканото пояснение на чл. 1, чл. 3.1.1, чл. 3.2.1, чл. 4.2, чл. 5, чл. 6.1, чл. 7.1 и чл. 

7.2 от договора, дружеството посочва, че към момента тече подготовка за влизане в сила 

на чл. 1 от договора, а именно след изграждане и въвеждане в експлоатация на 

съоръжения за алтернативна доставка с PDF платформа, като реалистичната прогноза за 

стартиране на съвместната дейност с „Райков сервиз“ ООД е това да стане през новия 

отоплителен сезон 2019/2020 г. „Си Ен Джи Марица“ ООД заявява, че не е извършвана 

смяна на доставчик по чл. 180 от ЗЕ от страна на клиенти на двете дружества.  

„Си Ен Джи Марица“ ООД не е представило изисканите с писма с изх. № Е-15-58-1 

от 08.04.2019 г. и № Е-15-58-1 от 25.04.2019 г. информация и документи. 

С писмо с изх. № Е-15-58-1 от 08.03.2019 г. от „Райков сервиз“ ООД са изискани 

информация и документи за клиентите на природен газ, присъединени към ГРМ на „Си Ен 

Джи Марица” ООД, намиращи се на лицензираната територия на „Райков сервиз“ ООД в 

к.к. Пампорово, на които разпределението и снабдяването с природен газ се извършва от 

„Райков сервиз“ ООД, копия на договори за разпределение и снабдяване с природен газ и 

копия на издадени фактури след 28.12.2018 г.; описание на начина на ползване и 

експлоатация от „Райков сервиз“ ООД на изградената от „Си Ен Джи Марица” ООД ГРМ 

в к.к. Пампорово, община Смолян с цел разпределение на природен газ от „Райков сервиз“ 

ООД до негови клиенти, присъединени към тази мрежа и как това е уредено в договора и 

на каква цена „Си Ен Джи Марица” ООД фактурира правото на ползване на ГРМ; 

пояснение на чл. 1, чл. 3.1.1, чл. 3.2.1, чл. 4.2, чл. 5, чл. 5.3, чл. 5.4, чл. 6.1, чл. 7.1 и чл. 7.2 

от договора, както и информация относно смяна на доставчик по чл. 180 от ЗЕ. 
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В писмо с вх. № Е-15-58-1 от 22.03.2019 г. „Райков сервиз“ ООД посочва, че към 

момента доставя природен газ чрез ГРМ на „Си Ен Джи Марица“ ООД в к.к. Пампорово 

единствено до обекта на „НЕК“ ЕАД - ПОК „Енерго“, с който има сключен борсов 

договор № 042 от 13.11.2018 г. „Райков сервиз“ ООД пояснява, че природният газ се 

доставя от дружеството със собствен транспорт до декомпресиращата станция на „Си Ен 

Джи Марица“ ООД в к.к. Пампорово в компресирано състояние. За използването на ГРМ 

се заплащат такси за разпределение и снабдяване на „Си Ен Джи Марица“ ООД. „Райков 

сервиз“ ООД е предоставило копия на издадените му от „Си Ен Джи Марица“ ООД 

фактури за разпределение и снабдяване на природен газ, както и копия на издадените от 

„Райков сервиз“ ООД фактури за доставените количества природен газ на „НЕК“ ЕАД. 

Дружеството заявява, че средството за измерване на количеството природен газ е 

собственост на „НЕК“ ЕАД. Във връзка с исканото пояснение на чл. 1, чл. 3.1.1, чл. З.2.1, 

чл. 4.2, чл. 5, чл. 6.1, чл. 7.1 и чл. 7.2 от договора, „Райков сервиз“ ООД посочва, че към 

момента тече подготовка за влизане в сила на чл. 1. (от договора), а именно след 

изграждане и въвеждане в експлоатация на съоръжения за алтернативна доставка с PDF 

платформа, като реалистичната прогноза за стартиране на съвместната дейност със „Си Ен 

Джи Марица“ ООД е това да стане през новия отоплителен сезон 2019/2020 г. В писмото 

се заявява, че не е извършвана смяна на доставчик по чл. 180 от ЗЕ.  

С писма с изх. № Е-15-58-1 от 08.04.2019 г. и № Е-15-58-1 от 25.04.2019 г. от 

„Райков сервиз“ ООД е изискана допълнителна информация, която дружеството е 

представило с писма с вх. № Е-15-58-1 от 16.04.2019 г. и № Е-15-58-1 от 09.05.2019 г. 

„Райков сервиз“ ООД посочва, че доставя компресиран природен газ на „НЕК“ ЕАД, като 

сключването на борсов договор е изцяло по решение на „НЕК“ ЕАД, тъй като към 

момента на сключването му все още не е имало постигнато споразумение със „Си Ен Джи 

Марица“ ООД за използването на ГРМ. Предвид трудния терен за доставка на природния 

газ до обекта на „НЕК“ ЕАД, дружеството пояснява, че през зимния сезон е постигната 

договорка за изграждане и въвеждане в експлоатация на съоръжение за алтернативна 

доставка с BDF платформа, чрез която „Райков сервиз“ ООД ще може да доставя газ със 

собствен транспорт до декомпресиращата станция на „Си Ен Джи Марица“ ООД в к.к. 

Пампорово в компресирано състояние. Според дружеството по тази начин се подсигурява 

доставката на природен газ за всички потребители в к.к. Пампорово. „Райков сервиз“ ООД 

посочва, че в цената на доставения на „НЕК“ ЕАД природен газ са калкулирани всички 

разходи за доставка на компресиран природен газ до клиента с автомобилен транспорт. 

Дружеството посочва, че в момента преговорите със „Си Ен Джи Марица“ ООД за 

съвместна дейност в к.к. Пампорово са временно преустановени. Представени са копия от 

фактури, издадени на „Райков сервиз“ ООД от „Си Ен Джи Марица“ ООД с начислени 

цени за разпределение и снабдяване. „Райков сервиз“ ООД заявява, че няма други клиенти 

за снабдяване с природен газ, с изключение на „НЕК“ ЕАД, на територията на к.к. 

Пампорово, община Смолян. Дружеството пояснява, че въведеното в експлоатация 

съоръжение за алтернативна доставка на компресиран природен газ с BDF платформа има 

за цел да осигури допълнително захранване на ГРМ в к.к. Пампорово. Тази платформа се 

изгражда, тъй като начина на работа и свързване на съоръженията, използвани на 

декомпресиращата станция на „Си Ен Джи Марица“ ООД в к.к. Пампорово не позволяват 

свързването на друг модел платформи, които се използват масово в България и Европа. По 

този начин се гарантира газоподаването на абонатите в к.к. Пампорово, дори и при 

проблем с доставките от „Си Ен Джи Марица“ ООД. „Райков сервиз“ ООД посочва, че 

доставката на природния газ до обекта на „НЕК“ ЕАД се осъществява комбинирано – чрез 

ГРМ на „Си Ен Джи Марица“ ООД и с бутилки, което е резервен начин за осигуряване 

подаването на природен газ при възникнали извънредни обстоятелства. Дружеството 

посочва, че единичната цена в предоставените фактури, издадени му от „Си Ен Джи 

Марица“ ООД, е утвърдената от КЕВР цена на дружеството, включваща разпределение, 

снабдяване, цена от обществен доставчик, цена за компресиране и транспорт. 
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С писмо с изх. № Е-15-58-1 от 27.05.2019 г. от „Си Ен Джи Марица” ООД и 

„Райков сервиз“ ООД е изискано да информират Комисията дали договорът, сключен 

между двете дружества на 28.12.2018 г. е действащ или, ако не е - да предоставят актуален 

такъв.  

В отговор с писмо с вх. № Е-15-58-1 от 10.06.2019 г., „Си Ен Джи Марица“ ООД 

посочва, че с решение № Ж-445 от 16.11.2017 г., КЕВР се е произнесла относно 

териториалния обхват на лицензиите, издадени на двете дружества, за дейностите по 

„разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“, 

предвид подадена жалба в КЕВР от „Райков сервиз“ ООД. „Си Ен Джи Марица“ ООД е 

подало жалба до Административния съд – София-град срещу решение № Ж-445 от 

16.11.2017 г. на КЕВР. В тази връзка е образувано адм. дело № 14111/2017 г. Страни по 

делото са „Си Ен Джи Марица“ ООД, „Райков сервиз“ ООД и КЕВР. С решение № 59 от 

04.01.2019 г. съдът се е произнесъл, като е потвърдил обжалваното решение на КЕВР. „Си 

Ен Джи Марица“ ООД е подало касационна жалба до Върховния административен съд, за 

разглеждането на която е образувано адм. дело № 3706/2019 г. В писмото си „Си Ен Джи 

Марица“ ООД се посочва, че с оглед обстоятелството, че и трите лица - „Си Ен Джи 

Марица“ ООД, „Райков сервиз“ ООД и КЕВР, са участници в настоящата кореспонденция 

и са страни по неприключило адм. дело на този етап „Си Ен Джи Марица“ ООД следва да 

се въздържи от предоставяне на информация, която би могла пряко или косвено да 

рефлектира върху правилността на съдебното решение. Дружеството заявява, че трите 

страни - „Си Ен Джи Марица“ ООД, „Райков сервиз“ ООД и КЕВР са заинтересовани от 

изхода на делото и би било редно да се изчака окончателното съдебно решение, което да 

внесе яснота в отношенията между страните. В писмо с вх. № Е-15-58-1 от 05.06.2019 г., 

„Райков сервиз“ ООД посочва, че подписаният договор между двете дружества не е 

прекратен, но по него не се извършват никакви действия, предвид ситуацията в „Си Ен 

Джи Марица” ООД. 

За извършената проверка са съставени Констативен протокол № Г-10 от 11.07.2019 

г., който е връчен на упълномощен представител на „Райков сервиз“ ООД и Констативен 

протокол № Г-12 от 12.07.2019 г., който е връчен на управителя на „Си Ен Джи Марица“ 

ООД. В предоставения 3-дневен срок за даване на обяснения от проверяваните лица не са 

постъпили такива. 

 

След анализ на събраните в хода на административното производство данни и 

доказателства, се установи следното: 

„Си Ен Джи Марица“ ООД е титуляр на лицензия № Л-369-08 от 14.11.2011 г. за 

извършване на дейността „разпределение на природен газ“ и лицензия № Л-369-12 от 

14.11.2011 г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за територията 

на община Чепеларе със срок 35 години.  

 „Райков сервиз“ ООД е титуляр на лицензия № Л-448-08 от 31.08.2015 г. за 

извършване на дейността „разпределение на природен газ” и лицензия № Л-448-12 от 

31.08.2015 г. за извършване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” 

на територията на община Смолян за срок от 35 (тридесет и пет) години. 

„Си Ен Джи Марица“ ООД и „Райков сервиз“ ООД са сключили договор на 

28.12.2018 г., с който се задължават да си разпределят и прехвърлят взаимно своите 

задължения във връзка с продажбата и разпределение за снабдяване от краен снабдител 

количества природен газ на съответната територия от Община Смолян и Община 

Чепеларе, за която притежават съответната лицензия.“ 

 „Райков сервиз“ ООД снабдява с природен газ почивната станция на „НЕК“ ЕАД в 

к. к. „Пампорово“, която според дружеството се намира в лицензионната територия на „Си 

Ен Джи Марица“ ООД. 

Клиентите на природен газ, присъединени към газоразпределителната мрежа на 

„Си Ен Джи Марица“ ООД, намиращи се на територията на к.к. Пампорово, в общини 
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Чепеларе и Смолян, на които разпределението и снабдяването с природен газ се извършва 

от „Си Ен Джи Марица“ ООД са: „Вая тур“ ЕООД; „Хотел Финландия“ АД; „Бузидис 

холидей“ ЕООД; ЕТ „Ракост – Райко Папучаров“; „Литъл биг тийм“ ЕООД; почивна база 

БНТ на „БНТ“ АД; „Ивент про“ ЕООД – хотел Снежанка; „К2 спорт“ ЕООД – два обекта; 

„Катя Дафовска“ ЕООД – два обекта; „Натура фит“ ЕООД; БЧК-НУМБ на ПСС Студенец; 

„Пампорово“ АД; „БР Мениджмънт“ ЕООД; „Ен Пи Тур“ ЕООД; „Пеписто“ ЕООД; 

„Романтика Пловдив“ ЕООД; „Помар“ ООД; „Камелия мениджмънт“ ООД; „Виктория 

туристик“ АД; „Пампорово резортс“ ЕООД; „Миг инвест“ ЕООД и „Евелин“ ЕООД. 

„Райков сервиз“ ООД извършва разпределение и снабдяване с природен газ на почивна 

база – „НЕК“ ЕАД, клиент присъединен към ГРМ на „Си Ен Джи Марица“ ООД, намиращ 

се, според „Си Ен Джи Марица“ ООД, на лицензионната територия на „Райков сервиз“ 

ООД в к.к. Пампорово.  

На територията на к.к. Пампорово, в община Смолян „Си Ен Джи Марица“ ООД 

снабдява с природен газ хотел „Маркони“ на „Литъл Биг тийм“ ЕООД; база Студенец – 

БЧК на „БЧК-НУМБ“ на ПСС Студенец; комплекс „Форест Нук“ на „БР Мениджмънт“ 

ЕООД; хотел „Невястата“ на „Ен пи тур“ ЕООД; почивна база – БНТ на „БНТ“ АД; 

ресторант „Чевермето“ на „Пеписто“ ЕООД и апарт-хотел в местност „Караманджа“ на 

„Миг инвест“ ЕООД. 

В издадени от „Си Ен Джи Марица“ ООД фактури: № 1429 от 31.12.2018 г., № 1469 

от 17.01.2019 г., № 1505 от 31.01.2019 г., 1559 от 15.02.2019 г. и № 1584 от 28.02.2019 г. на 

„Литъл Биг тийм“ ЕООД за хотел „Маркони“; № 1430 от 31.12.2018 г., № 1470 от 

17.01.2019 г., № 1506 от 31.01.2019 г., № 1560 от 15.02.2019 г. и № 1585 от 28.02.2019 г. на 

„БНТ“ АД за почивна база – БНТ; № 1435 от 31.12.2018 г., № 1476 от 17.01.2019 г., № 

1512 от 31.01.2019 г., № 1565 от 15.02.2019 г. и № 1590 от 28.02.2019 г. на „БЧК-НУМБ“ 

на ПСС Студенец за база Студенец – БЧК; № 1437 от 31.12.2018 г., № 1477 от 17.01.2019 

г., № 1513 от 31.01.2019 г., № 1567 от 15.02.2019 г. и № 1591 от 28.02.2019 г. на „БР 

Мениджмънт“ ЕООД за комплекс „Форест Нук“; № 1438 от 31.12.2018 г. на „Ен пи тур“ 

ЕООД за хотел „Невястата“; № 1439 от 31.12.2018 г., № 1479 от 17.01.2019 г., № 1515 от 

31.01.2019 г., № 1569 от 15.02.2019 г. и № 1593 от 28.02.2019 г. на „Пеписто“ ЕООД за 

ресторант „Чевермето“ и № 1483 от 17.01.2019 г., № 1520 от 31.01.2019 г., № 1573 от 

15.02.2019 г. и № 1604 от 28.02.2019 г. на „Миг Инвест ММАХ“ ООД за апартаменти в 

апарт-хотел, находящ се в местност „Караманджа“, са посочени следните позиции: 

„доставка на природен газ по договор“, „доставка на природен газ от обществен 

доставчик“, „пренос чрез компресиране и транспорт от CNG Марица“, „разпределение на 

природен газ от CNG Марица“, „снабдяване с природен газ от CNG Марица“, „прието 

количество над 105 % ДКК“ и „акциз ставка – 0,60/гигаджаул“. 

„Си Ен Джи Марица“ ООД е сключило договори за снабдяване с природен газ от 

краен снабдител със следните стопански потребители, намиращи се в к.к. Пампорово, 

община Смолян: „Маркони“ ООД за хотел „Маркони“ № 369-12-02-ОАТП-022 от 

01.12.2016 г.; Български червен кръст за база „Студенец“ – БЧК № 369-12П17 от 

14.08.2014 г.; „ФН ТУР“ ЕООД за апарт-хотел „Форест Нук“ № 369-12-02-ОАТ-023 от 

01.12.2016 г.; „Ен Пи Тур“ ЕООД за хотел „Невястата“№ 369-08 П02 ОАТП от 19.11.2013 

г.; „БНТ“ АД за почивна база на БНТ № 9-4682 от 02.06.2016 г.; „Пеписто“ ЕООД за 

ресторант „Чевермето“№ 369-08 П14 ОАТП от 19.11.2013 г. 

„Си Ен Джи Марица“ ООД е сключило договори за снабдяване с природен газ на 

битови потребители в к.к. Пампорово, община Смолян с управителя на „Миг Инвест 

ММАХ“ ООД за апартаменти в апарт-хотел, находящ се в местност „Караманджа“ № 369-

12-02-Б-016 от 01.11.2016 г.; № 369-12-02-Б-017 от 01.11.2016 г.; № 369-12-02-Б-018 от 

01.11.2016 г. и № 369-12-02-Б-019 от 01.11.2016 г. 

„Райков сервиз“ ООД е сключило с „НЕК“ ЕАД борсов договор № 042 от 

13.11.2018 г. за покупко-продажба на природен газ. Във фактури № 3811 от 30.11.2018 г.; 
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№ 3917 от 31.12.2018 г.; № 4003 от 31.01.2019 г. и № 4092 от 28.02.2019 г., издадени от 

„Райков сервиз“ ООД на „НЕК“ ЕАД, е фактурирана услугата „доставка на газ“.  

В Условия за осъществяване на лицензионната дейност, т. 2.1. и т. 2.2. от лицензия 

№ Л-448-12 от 31.08.2015 г. за извършване на дейността „снабдяване с природен газ от 

краен снабдител”, издадена на „Райков сервиз“ ООД, е посочено: „Тази лицензия дава 

право на Лицензианта да извършва дейността „снабдяване с природен газ от краен 

снабдител” („лицензионна дейност”) на територията на община Смолян, подробно 

описана в Приложение № 2 („територия на лицензията”) към тази лицензия. 

Лицензионната дейност се осъществява в съответствие с предвидените в лицензията 

условия, разпоредбите на ЗЕ, подзаконовите актове по неговото прилагане, общите, 

индивидуалните  и нормативните административни актове на Комисията, както и 

съобразно с действащото в страната законодателство и с правото на Европейския съюз. 

Тази лицензия налага задължението на Лицензианта при условията на всеобщо предлагана 

услуга съгласно ЗЕ да снабдява с природен газ с определено качество, регулирана цена и 

договорени други условия битови потребители и предприятия, съгласно чл. 178а от ЗЕ, 

които не са се възползвали от правото си да избират лицето, от което закупуват природен 

газ, което не може да бъде отказвано по причини, непосочени в закона“.  

Съгласно т. 4.1. и т. 4.5. от същата лицензия, „Лицензията е непрехвърляема. 

Лицензиантът не може да извършва сделки на разпореждане, с които да прехвърли на 

трето лице цялата лицензия или някои от включените в нея права или задължения. 

Лицензиантът може с писмени договори да възлага временно на трети лица от негово име 

и за негова сметка да изпълняват отделни части от лицензионната дейност или други 

свързани с нея дейности. Договор се сключва единствено в случай, че с него се осигурява 

изпълнението на възложените дейности в съответствие с изискванията на условията на 

лицензията, ЗЕ и другите приложими подзаконови и административни актове и при 

разходи, не по-високи от тези, при които Лицензиантът сам би изпълнил тези дейности. В 

едномесечен срок от подписването на този договор Лицензиантът е длъжен да уведоми 

Комисията и да представи копие от него. Лицензиантът носи пълна отговорност за 

изпълнението на дейностите по договора и отговаря за действията на третото лице като за 

свои действия.“ 

В Условия за осъществяване на лицензионната дейност, т. 2.1. от лицензия № Л-

448-08 от 31.08.2015 г. за извършване на дейността „разпределение на природен газ”, 

издадена на „Райков сервиз“ ООД, е посочено: Тази лицензия дава право на Лицензианта 

да извършва дейността „разпределение на природен газ” („лицензионна дейност”) на 

територията на община Смолян, подробно описана в Приложение № 3 („територия на 

лицензията”) към тази лицензия, след даване на разрешение от Комисията за започване 

осъществяването на лицензионна дейност.  

Съгласно т. 2.2. и т. 2.3. от същата лицензия, „Лицензионната дейност се 

осъществява в съответствие с предвидените в лицензията условия, разпоредбите на ЗЕ, 

подзаконовите актове по неговото прилагане, общите, индивидуалните и нормативните 

административни актове на Комисията, както и съобразно действащото законодателство в 

страната и с правото на Европейския съюз. Тази лицензия налага задължение на 

Лицензианта при условията на предлагана услуга от обществен интерес съгласно ЗЕ да 

осъществява дейността по разпределение на природен газ през мрежата на територията на 

лицензията. При осъществяване на лицензионната дейност Лицензиантът не допуска 

злоупотреба с господстващо положение.“ 

Съгласно т. 4.1., 4.3. и 4.4. от същата лицензия, „Лицензията е непрехвърляема. 

Лицензиантът не може да извършва сделки на разпореждане, с които да прехвърли на 

трето лице цялата лицензия или някои от включените в нея права или задължения. 

Лицензиантът може с писмени договори да възлага временно на трети лица от негово име 

и за негова сметка да изпълняват отделни части от лицензионната дейност или други 

свързани с нея дейности. Договор се сключва единствено в случай, че с него се осигурява 
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изпълнението на възложените дейности в съответствие с изискванията на условията на 

лицензията, ЗЕ и другите приложими подзаконови и административни актове и при 

разходи, не по-високи от тези, при които Лицензиантът сам би изпълнил тези дейности. В 

едномесечен срок от подписването на този договор Лицензиантът е длъжен да уведоми 

Комисията и да представи копие от него. Лицензиантът носи пълна отговорност за 

изпълнението на дейностите по договора и отговаря за действията на третото лице като за 

свои действия.“  

Съгласно чл. 1 от договор от 28.12.2018 г. между „Си Ен Джи Марица“ ООД и 

„Райков сервиз“ ООД „страните се задължават да си разпределят и прехвърлят взаимно 

своите задължения във връзка с продажбата и разпределение за снабдяване от краен 

снабдител количества природен газ на съответната територия от Община Смолян и 

Община Чепеларе, за която притежават съответната лицензия.“ 

Според чл. 2.1. договорът е сключен за срок от 24 месеца, считано от датата на 

неговото подписване.  

Според чл. 3.1.1. от договора, в качеството си на лицензиант „Си Ен Джи Марица“ 

ООД ще извършва разпределение на количествата природен газ, предназначени за 

снабдяване от краен снабдител на територията на община Чепеларе,  а „Райков сервиз“ 

ООД ще продава и доставя тези количества природен газ като търговец на клиентите. 

Според чл. 3.2.1. от договора в качеството си на лицензиант „Райков сервиз“ ООД ще 

извършва разпределение на количествата природен газ, предназначени за снабдяване от 

краен снабдител на територията на община Смолян,  а „Си Ен Джи Марица“ ООД ще 

продава и доставя тези количества природен газ като търговец на клиентите.  

Съгласно чл. 180, ал. 1 – 4 от ЗЕ, всеки клиент, присъединен към газопреносна 

и/или газоразпределителна мрежа, има право да избира доставчик на природен газ, 

независимо от това в коя държава - членка на Европейския съюз, е регистриран 

доставчикът, доколкото доставчикът спазва правилата по чл. 173, ал. 1 и изискванията за 

сигурността на доставките. Операторът на мрежата извършва смяната на доставчика 

съгласно правилата по чл. 173, ал. 1 до три седмици след получаване на писменото искане 

на клиента. Смяната на доставчика при спазване на договорните условия не е съпроводена 

с допълнителни задължения за клиента. Всеки доставчик изготвя и изпраща окончателна 

изравнителна сметка при избор на друг доставчик в срок до 6 седмици след смяната на 

доставчика. В Правилата за търговия с природен газ (ПТПГ, обн., ДВ., бр. 59 от 2015 г.), в 

глава седма е регламентирана Процедура за смяна на доставчика. Според чл. 31 от ПТПГ, 

всеки клиент, присъединен към газопреносна или газоразпределителна мрежа и страна по 

договор за доставка на природен газ, има право да смени доставчика си при спазване на 

договорените условия, по всяко време, като изпрати писмено искане до оператора на 

съответната мрежа, към която е присъединен. Следователно, процедурата по смяна на 

доставчик се инициира от клиента, като негово право е да избере доставчика си на 

природен газ. 

       

На основание чл. 201, ал. 1 от ЗЕ Комисията прилага принудителни 

административни мерки, когато установи, че контролираните по този закон лица са 

извършили или извършват действия, с които нарушават разпоредби на този закон, на 

подзаконовите актове по прилагането му, на актове на комисията и на министъра на 

енергетиката; с които застрашават или увреждат сигурността на енергийната система, 

интересите на обществото или на клиентите на електрическа и топлинна енергия и 

природен газ или на други енергийни предприятия и други. Целите, за които се налагат 

принудителните административни мерки са нормативно определени в чл. 201, ал. 2 от ЗЕ, 

както следва: за предотвратяване или преустановяване на нарушенията, както и за 

отстраняване на вредните последици от тях. 

В настоящия случай, със сключения на 28.12.2018 г. договор между „Си Ен Джи 

Марица” ООД и „Райков сервиз” ООД, страните по него са се договорили да си 
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разпределят и прехвърлят взаимно лицензионните задължения във връзка с продажбата и 

разпределение за снабдяване от краен снабдител количества природен газ на съответната 

територия от Община Смолян и Община Чепеларе, за която притежават съответната 

лицензия (чл. 1), като всеки един от двамата лицензианти ще снабдява клиентите, 

разположени на територията на другия лицензиант в качеството си на търговец (чл. 3.1.1 и 

чл. 3.2.1) С посочените клаузи от договора, сключен между двамата лицензианти, са 

нарушени условията за осъществяване на лицензионните дейности.  

Във връзка с горно се установи, че: 

„Райков сервиз“ ООД в качеството му на контролирано по ЗЕ лице, е сключило на 

28.12.2018 г. договор със „Си Ен Джи Марица” ООД, с което е извършило нарушения на т. 

2.1., т. 2.2., т. 4.1. и т. 4.5. от лицензия № Л-448-12 от 31.08.2015 г. за извършване на 

дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител”, респективно т. 2.1., 2.2., 2.3., т. 

4.1., 4.3. и 4.4. от лицензия № Л-448-08 от 31.08.2015 г. за извършване на дейността 

„разпределение на природен газ”, издадени на „Райков сервиз“ ООД. Във връзка с горното 

и с цел отстраняване на вредните последици от нарушенията, изразяващи се в извършване 

от „Си Ен Джи Марица” ООД на сделка на разпореждане, с която е прехвърлило на трето 

лице („Райков сервиз“ ООД) цялата лицензия за дейността „снабдяване с природен газ от 

краен снабдител“, респективно цялата лицензия за дейността „разпределение на природен 

газ“, Комисията счита, че следва да наложи на „Райков сервиз“ ООД принудителна 

административна мярка, като даде писмено разпореждане на дружеството в определен 

срок задължително да предприеме действия за преустановяване на нарушенията. 

 

 Предвид гореизложеното и на основание чл. 201, ал. 1, т. 3, ал. 2, предл. 2, т. 1, б. 

„а“, предл. 2 и ал. 3, чл. 202, ал. 1 и чл. 203, ал. 1 и ал. 2 от Закона за Енергетиката във 

връзка с Констативен протокол № 10 от 11.07.2019 г.  

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

РЕШИ: 

 

Дава на „Райков сервиз” ООД следното задължително писмено разпореждане: 

1. В 14-дневен срок от получаване на настоящото решение задължително да 

предприеме действия за преустановяване извършването на нарушения на условията на т. 

2.1., т. 2.2., т. 4.1. и т. 4.5. от лицензия № Л-448-12 от 31.08.2015 г. за извършване на 

дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител”, респективно т. 2.1., 2.2., 2.3., т. 

4.1., 4.3. и 4.4. от лицензия № Л-448-08 от 31.08.2015 г. за извършване на дейността 

„разпределение на природен газ” във връзка със сключения на 28.12.2018 г. договор със 

„Си Ен Джи Марица” ООД.  

2. В 7-дневен срок след изтичане на срока по т. 1 „Райков сервиз” ООД да уведоми 

Комисията, като представи доказателства за изпълнение на даденото задължително 

писмено разпореждане по т. 1.  

Решението за наложената принудителна административна мярка подлежи на 

незабавно изпълнение. 

 

 

В заседанието по точка четири-едно участват председателят Иван Н. Иванов и 

членовете на Комисията Ремзи Осман, Александър Йорданов, Георги Златев, Евгения 

Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова. 

 

Решението е взето със седем гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Ремзи Осман - за, 

Александър Йорданов – за, Георги Златев - за, Евгения Харитонова – за, Димитър Кочков, 

Пенка Трендафилова - за), от които три гласа (Александър Йорданов, Георги Златев, 
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Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката. 

 

 

И. Н. Иванов подложи на гласуване решението, с което на „Си Ен Джи Марица” 

ООД се дават задължителни писмени разпореждания. 

 

По 4.2. Комисията, след като разгледа доклад с вх. № Е-Дк-492 от 16.07.2019 г. по 

извършена проверка по документи на „Си Ен Джи Марица“ ООД и „Райков сервиз“ 

ООД относно сключен на 28.12.2018 г. между двете дружества договор, установи 

следното:   

    

Административното производство е образувано по постъпили в Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР) писма с вх. № Е-15-58-1#22 от 28.01.2019 г. от „Си 

Ен Джи Марица” ООД и с вх. № Е-15-58-1#23 от 01.02.2019 г. от „Райков сервиз“ ООД, с 

които писма дружествата уведомяват, че 28.12.2018 г. са сключили договор, с който си 

уреждат взаимоотношенията по разпределението и снабдяването с природен газ на 

клиенти, намиращи се в лицензионната територия на другия лицензиант. 

С писмо с вх. № Е-15-58-1 от 28.01.2019 г. „Си Ен Джи Марица“ ООД уведомява 

Комисията, че на 28.12.2018 г. е сключило договор с „Райков сервиз“ ООД за пълно 

уреждане на взаимоотношенията им, като в договора са посочени точно, ясно, конкретно и 

изрично правата и задълженията на всяка от страните по договора. Управителят на „Си Ен 

Джи Марица“ ООД уточнява, че договорът е влязъл в законна сила от датата на 

подписването му и с него се прекратяват всички спорове и противоречия между двете 

дружества за в бъдеще. Към писмото е приложено копие на сключения договор. 

С писмо с вх. № Е-15-58-1#23 от 01.02.2019 г. „Райков сервиз“ ООД уведомява 

Комисията, че на 28.12.2018 г. със „Си Ен Джи Марица“ ООД е сключен договор за 

съвместна работа в к. к. „Пампорово“ и прилага копие от договора.  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 42, чл. 75, ал. 2, чл. 76, ал. 4, т. 3 и т. 13, чл. 77, ал. 2, т. 

1 и т. 4, чл. 78 и чл. 80 от Закона за енергетиката и чл. 10, ал. 1, т. 6 и чл. 27, ал. 3, т. 3, б. 

„а” и „г” от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на 

нейната администрация със Заповед № З-Е-26 от 26.02.2019 г., изменена със Заповеди № 

З-Е-70 от 15.04.2019 г., № З-Е-105 от 04.06.2019 г. и № З-Е-129 от 28.06.2019 г. на 

Председателя на КЕВР, е назначена работна група, която да извърши проверка по 

документи относно сключения на 28.12.2018 г. между двете дружества договор, да 

състави констативни протоколи за резултатите от проверката, със съответните 

доказателства, като в случай че констатира нарушения да направи предложение за 

налагане на принудителни административни мерки и/или да се съставят актове за 

установяване на административно нарушение. Работната група да изготви доклад за 

резултатите от проверката.  

С оглед изясняване на фактите и обстоятелствата във връзка със сключения 

договор, с писма с изх. № E-15-58-1 от 08.03.2019 г.; № Е-15-58-1 от 08.04.2019 г. и № Е-

15-58-1 от 25.04.2019 г. от „Си Ен Джи Марица” ООД са изискани информация и 

документи за: клиенти на природен газ, присъединени към газоразпределителната мрежа 

(ГРМ) на „Си Ен Джи Марица” ООД, намиращи се на лицензираната територия на 

„Райков сервиз“ ООД в к.к. Пампорово, на които разпределението и снабдяването с 

природен газ се извършва от „Си Ен Джи Марица” ООД, копия на договори за 

разпределение и снабдяване с природен газ и фактури, издадени след 28.12.2018 г. на 

клиенти на „Си Ен Джи Марица” ООД; клиенти, присъединени към ГРМ на „Си Ен Джи 

Марица” ООД, намиращи се на лицензираната територия на „Райков сервиз“ ООД в к.к. 

Пампорово, на които разпределението и снабдяването с природен газ се извършва от 

„Райков сервиз“ ООД; начина на ползване и експлоатация от „Райков сервиз“ ООД на 

изградената от „Си Ен Джи Марица” ООД ГРМ в к.к. Пампорово, община Смолян с цел 
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разпределение на природен газ от „Райков сервиз“ ООД до негови клиенти, присъединени 

към тази мрежа и как това е уредено в договора. От дружеството е изискано пояснение на 

чл. 1, чл. 3.1.1, чл. 3.2.1, чл. 4.2, чл. 5, чл. 5.3, чл. 5.4, чл. 6.1, чл. 7.1 и чл. 7.2 от договора; 

информация дали е извършена смяна на доставчик по чл. 180 от ЗЕ; копия на договори за 

доставка на природен газ, посочени в издаваните от „Си Ен Джи Марица“ ООД фактури за 

доставени количества природен газ на клиенти, присъединени към ГРМ в гр. Чепеларе и 

к.к. Пампорово; информация относно собствеността на средството за търговско 

измерване, отчитащо разпределените количества природен газ на обекта на „НЕК“ ЕАД; 

начинът по който се снабдяват с природен газ клиентите на „Райков сервиз“ ООД, с 

изключение на „НЕК“ ЕАД, намиращи се в к.к. Пампорово, община Смолян, 

присъединени към ГРМ на „Си Ен Джи Марица“ ООД. 

С писмо с вх. № Е-15-58-1 от 20.03.2019 г. „Си Ен Джи Марица“ ООД е 

представило част от исканата информация и документи. „Си Ен Джи Марица“ ООД е 

представило копия на всички издадени след 28.12.2018 г. фактури за разпределени и/или 

снабдени количества природен газ на клиентите на територията на к.к. Пампорово. 

Дружеството е заявило, че не разполага с договорите за разпределение и снабдяване с 

природен газ на клиентите. „Си Ен Джи Марица“ ООД посочва, че „Райков сервиз“ ООД 

ползва изградената от „Си Ен Джи Марица“ ООД ГРМ в к.к. Пампорово за доставка на 

природен газ само на един клиент – почивна база на „НЕК“ ЕАД, като е фактурирало на 

„Райков сервиз“ ООД правото на ползване на мрежата по цена, определена от КЕВР. Във 

връзка с исканото пояснение на чл. 1, чл. 3.1.1, чл. 3.2.1, чл. 4.2, чл. 5, чл. 6.1, чл. 7.1 и чл. 

7.2 от договора, дружеството посочва, че към момента тече подготовка за влизане в сила 

на чл. 1 от договора, а именно след изграждане и въвеждане в експлоатация на 

съоръжения за алтернативна доставка с PDF платформа, като реалистичната прогноза за 

стартиране на съвместната дейност с „Райков сервиз“ ООД е това да стане през новия 

отоплителен сезон 2019/2020 г. „Си Ен Джи Марица“ ООД заявява, че не е извършвана 

смяна на доставчик по чл. 180 от ЗЕ от страна на клиенти на двете дружества.  

„Си Ен Джи Марица“ ООД не е представило изисканите с писма с изх. № Е-15-58-1 

от 08.04.2019 г. и № Е-15-58-1 от 25.04.2019 г. информация и документи. 

С писмо с изх. № Е-15-58-1 от 08.03.2019 г. от „Райков сервиз“ ООД са изискани 

информация и документи за клиентите на природен газ, присъединени към ГРМ на „Си Ен 

Джи Марица” ООД, намиращи се на лицензираната територия на „Райков сервиз“ ООД в 

к.к. Пампорово, на които разпределението и снабдяването с природен газ се извършва от 

„Райков сервиз“ ООД, копия на договори за разпределение и снабдяване с природен газ и 

копия на издадени фактури след 28.12.2018 г.; описание на начина на ползване и 

експлоатация от „Райков сервиз“ ООД на изградената от „Си Ен Джи Марица” ООД ГРМ 

в к.к. Пампорово, община Смолян с цел разпределение на природен газ от „Райков сервиз“ 

ООД до негови клиенти, присъединени към тази мрежа и как това е уредено в договора и 

на каква цена „Си Ен Джи Марица” ООД фактурира правото на ползване на ГРМ; 

пояснение на чл. 1, чл. 3.1.1, чл. 3.2.1, чл. 4.2, чл. 5, чл. 5.3, чл. 5.4, чл. 6.1, чл. 7.1 и чл. 7.2 

от договора, както и информация относно смяна на доставчик по чл. 180 от ЗЕ. 

В писмо с вх. № Е-15-58-1 от 22.03.2019 г. „Райков сервиз“ ООД посочва, че към 

момента доставя природен газ чрез ГРМ на „Си Ен Джи Марица“ ООД в к.к. Пампорово 

единствено до обекта на „НЕК“ ЕАД - ПОК „Енерго“, с който има сключен борсов 

договор № 042 от 13.11.2018 г. „Райков сервиз“ ООД пояснява, че природният газ се 

доставя от дружеството със собствен транспорт до декомпресиращата станция на „Си Ен 

Джи Марица“ ООД в к.к. Пампорово в компресирано състояние. За използването на ГРМ 

се заплащат такси за разпределение и снабдяване на „Си Ен Джи Марица“ ООД. „Райков 

сервиз“ ООД е предоставило копия на издадените му от „Си Ен Джи Марица“ ООД 

фактури за разпределение и снабдяване на природен газ, както и копия на издадените от 

„Райков сервиз“ ООД фактури за доставените количества природен газ на „НЕК“ ЕАД. 

Дружеството заявява, че средството за измерване на количеството природен газ е 
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собственост на „НЕК“ ЕАД. Във връзка с исканото пояснение на чл. 1, чл. 3.1.1, чл. З.2.1, 

чл. 4.2, чл. 5, чл. 6.1, чл. 7.1 и чл. 7.2 от договора, „Райков сервиз“ ООД посочва, че към 

момента тече подготовка за влизане в сила на чл. 1. (от договора), а именно след 

изграждане и въвеждане в експлоатация на съоръжения за алтернативна доставка с PDF 

платформа, като реалистичната прогноза за стартиране на съвместната дейност със „Си Ен 

Джи Марица“ ООД е това да стане през новия отоплителен сезон 2019/2020 г. В писмото 

се заявява, че не е извършвана смяна на доставчик по чл. 180 от ЗЕ.  

С писма с изх. № Е-15-58-1 от 08.04.2019 г. и № Е-15-58-1 от 25.04.2019 г. от 

„Райков сервиз“ ООД е изискана допълнителна информация, която дружеството е 

представило с писма с вх. № Е-15-58-1 от 16.04.2019 г. и № Е-15-58-1 от 09.05.2019 г. 

„Райков сервиз“ ООД посочва, че доставя компресиран природен газ на „НЕК“ ЕАД, като 

сключването на борсов договор е изцяло по решение на „НЕК“ ЕАД, тъй като към 

момента на сключването му все още не е имало постигнато споразумение със „Си Ен Джи 

Марица“ ООД за използването на ГРМ. Предвид трудния терен за доставка на природния 

газ до обекта на „НЕК“ ЕАД, дружеството пояснява, че през зимния сезон е постигната 

договорка за изграждане и въвеждане в експлоатация на съоръжение за алтернативна 

доставка с BDF платформа, чрез която „Райков сервиз“ ООД ще може да доставя газ със 

собствен транспорт до декомпресиращата станция на „Си Ен Джи Марица“ ООД в к.к. 

Пампорово в компресирано състояние. Според дружеството по тази начин се подсигурява 

доставката на природен газ за всички потребители в к.к. Пампорово. „Райков сервиз“ ООД 

посочва, че в цената на доставения на „НЕК“ ЕАД природен газ са калкулирани всички 

разходи за доставка на компресиран природен газ до клиента с автомобилен транспорт. 

Дружеството посочва, че в момента преговорите със „Си Ен Джи Марица“ ООД за 

съвместна дейност в к.к. Пампорово са временно преустановени. Представени са копия от 

фактури, издадени на „Райков сервиз“ ООД от „Си Ен Джи Марица“ ООД с начислени 

цени за разпределение и снабдяване. „Райков сервиз“ ООД заявява, че няма други клиенти 

за снабдяване с природен газ, с изключение на „НЕК“ ЕАД, на територията на к.к. 

Пампорово, община Смолян. Дружеството пояснява, че въведеното в експлоатация 

съоръжение за алтернативна доставка на компресиран природен газ с BDF платформа има 

за цел да осигури допълнително захранване на ГРМ в к.к. Пампорово. Тази платформа се 

изгражда, тъй като начина на работа и свързване на съоръженията, използвани на 

декомпресиращата станция на „Си Ен Джи Марица“ ООД в к.к. Пампорово не позволяват 

свързването на друг модел платформи, които се използват масово в България и Европа. По 

този начин се гарантира газоподаването на абонатите в к.к. Пампорово, дори и при 

проблем с доставките от „Си Ен Джи Марица“ ООД. „Райков сервиз“ ООД посочва, че 

доставката на природния газ до обекта на „НЕК“ ЕАД се осъществява комбинирано – чрез 

ГРМ на „Си Ен Джи Марица“ ООД и с бутилки, което е резервен начин за осигуряване 

подаването на природен газ при възникнали извънредни обстоятелства. Дружеството 

посочва, че единичната цена в предоставените фактури, издадени му от „Си Ен Джи 

Марица“ ООД, е утвърдената от КЕВР цена на дружеството, включваща разпределение, 

снабдяване, цена от обществен доставчик, цена за компресиране и транспорт. 

С писмо с изх. № Е-15-58-1 от 27.05.2019 г. от „Си Ен Джи Марица” ООД и 

„Райков сервиз“ ООД е изискано да информират Комисията дали договорът, сключен 

между двете дружества на 28.12.2018 г. е действащ или, ако не е - да предоставят актуален 

такъв.  

В отговор с писмо с вх. № Е-15-58-1 от 10.06.2019 г., „Си Ен Джи Марица“ ООД 

посочва, че с решение № Ж-445 от 16.11.2017 г., КЕВР се е произнесла относно 

териториалния обхват на лицензиите, издадени на двете дружества, за дейностите по 

„разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“, 

предвид подадена жалба в КЕВР от „Райков сервиз“ ООД. „Си Ен Джи Марица“ ООД е 

подало жалба до Административния съд – София-град срещу решение № Ж-445 от 

16.11.2017 г. на КЕВР. В тази връзка е образувано адм. дело № 14111/2017 г. Страни по 
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делото са „Си Ен Джи Марица“ ООД, „Райков сервиз“ ООД и КЕВР. С решение № 59 от 

04.01.2019 г. съдът се е произнесъл, като е потвърдил обжалваното решение на КЕВР. „Си 

Ен Джи Марица“ ООД е подало касационна жалба до Върховния административен съд, за 

разглеждането на която е образувано адм. дело № 3706/2019 г. В писмото си „Си Ен Джи 

Марица“ ООД се посочва, че с оглед обстоятелството, че и трите лица - „Си Ен Джи 

Марица“ ООД, „Райков сервиз“ ООД и КЕВР, са участници в настоящата кореспонденция 

и са страни по неприключило адм. дело на този етап „Си Ен Джи Марица“ ООД следва да 

се въздържи от предоставяне на информация, която би могла пряко или косвено да 

рефлектира върху правилността на съдебното решение. Дружеството заявява, че трите 

страни - „Си Ен Джи Марица“ ООД, „Райков сервиз“ ООД и КЕВР са заинтересовани от 

изхода на делото и би било редно да се изчака окончателното съдебно решение, което да 

внесе яснота в отношенията между страните. В писмо с вх. № Е-15-58-1 от 05.06.2019 г., 

„Райков сервиз“ ООД посочва, че подписаният договор между двете дружества не е 

прекратен, но по него не се извършват никакви действия, предвид ситуацията в „Си Ен 

Джи Марица” ООД. 

За извършената проверка са съставени Констативен протокол № Г-10 от 11.07.2019 

г., който е връчен на упълномощен представител на „Райков сервиз“ ООД и Констативен 

протокол № Г-12 от 12.07.2019 г., който е връчен на управителя на „Си Ен Джи Марица“ 

ООД. В предоставения 3-дневен срок за даване на обяснения от проверяваните лица не са 

постъпили такива. 

 

След анализ на събраните в хода на административното производство данни и 

доказателства, се установи следното: 

„Си Ен Джи Марица“ ООД е титуляр на лицензия № Л-369-08 от 14.11.2011 г. за 

извършване на дейността „разпределение на природен газ“ и лицензия № Л-369-12 от 

14.11.2011 г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за територията 

на община Чепеларе със срок 35 години.  

 „Райков сервиз“ ООД е титуляр на лицензия № Л-448-08 от 31.08.2015 г. за 

извършване на дейността „разпределение на природен газ” и лицензия № Л-448-12 от 

31.08.2015 г. за извършване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” 

на територията на община Смолян за срок от 35 (тридесет и пет) години. 

„Си Ен Джи Марица“ ООД и „Райков сервиз“ ООД са сключили договор на 

28.12.2018 г., с който се задължават да си разпределят и прехвърлят взаимно своите 

задължения във връзка с продажбата и разпределение за снабдяване от краен снабдител 

количества природен газ на съответната територия от Община Смолян и Община 

Чепеларе, за която притежават съответната лицензия.“ 

 „Райков сервиз“ ООД снабдява с природен газ почивната станция на „НЕК“ ЕАД в 

к. к. „Пампорово“, която според дружеството се намира в лицензионната територия на „Си 

Ен Джи Марица“ ООД. 

Клиентите на природен газ, присъединени към газоразпределителната мрежа на 

„Си Ен Джи Марица“ ООД, намиращи се на територията на к.к. Пампорово, в общини 

Чепеларе и Смолян, на които разпределението и снабдяването с природен газ се извършва 

от „Си Ен Джи Марица“ ООД са: „Вая тур“ ЕООД; „Хотел Финландия“ АД; „Бузидис 

холидей“ ЕООД; ЕТ „Ракост – Райко Папучаров“; „Литъл биг тийм“ ЕООД; почивна база 

БНТ на „БНТ“ АД; „Ивент про“ ЕООД – хотел Снежанка; „К2 спорт“ ЕООД – два обекта; 

„Катя Дафовска“ ЕООД – два обекта; „Натура фит“ ЕООД; БЧК-НУМБ на ПСС Студенец; 

„Пампорово“ АД; „БР Мениджмънт“ ЕООД; „Ен Пи Тур“ ЕООД; „Пеписто“ ЕООД; 

„Романтика Пловдив“ ЕООД; „Помар“ ООД; „Камелия мениджмънт“ ООД; „Виктория 

туристик“ АД; „Пампорово резортс“ ЕООД; „Миг инвест“ ЕООД и „Евелин“ ЕООД. 

„Райков сервиз“ ООД извършва разпределение и снабдяване с природен газ на почивна 

база – „НЕК“ ЕАД, клиент присъединен към ГРМ на „Си Ен Джи Марица“ ООД, намиращ 
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се, според „Си Ен Джи Марица“ ООД, на лицензионната територия на „Райков сервиз“ 

ООД в к.к. Пампорово.  

На територията на к.к. Пампорово, в община Смолян „Си Ен Джи Марица“ ООД 

снабдява с природен газ хотел „Маркони“ на „Литъл Биг тийм“ ЕООД; база Студенец – 

БЧК на „БЧК-НУМБ“ на ПСС Студенец; комплекс „Форест Нук“ на „БР Мениджмънт“ 

ЕООД; хотел „Невястата“ на „Ен пи тур“ ЕООД; почивна база – БНТ на „БНТ“ АД; 

ресторант „Чевермето“ на „Пеписто“ ЕООД и апарт-хотел в местност „Караманджа“ на 

„Миг инвест“ ЕООД. 

В издадени от „Си Ен Джи Марица“ ООД фактури: № 1429 от 31.12.2018 г., № 1469 

от 17.01.2019 г., № 1505 от 31.01.2019 г., 1559 от 15.02.2019 г. и № 1584 от 28.02.2019 г. на 

„Литъл Биг тийм“ ЕООД за хотел „Маркони“; № 1430 от 31.12.2018 г., № 1470 от 

17.01.2019 г., № 1506 от 31.01.2019 г., № 1560 от 15.02.2019 г. и № 1585 от 28.02.2019 г. на 

„БНТ“ АД за почивна база – БНТ; № 1435 от 31.12.2018 г., № 1476 от 17.01.2019 г., № 

1512 от 31.01.2019 г., № 1565 от 15.02.2019 г. и № 1590 от 28.02.2019 г. на „БЧК-НУМБ“ 

на ПСС Студенец за база Студенец – БЧК; № 1437 от 31.12.2018 г., № 1477 от 17.01.2019 

г., № 1513 от 31.01.2019 г., № 1567 от 15.02.2019 г. и № 1591 от 28.02.2019 г. на „БР 

Мениджмънт“ ЕООД за комплекс „Форест Нук“; № 1438 от 31.12.2018 г. на „Ен пи тур“ 

ЕООД за хотел „Невястата“; № 1439 от 31.12.2018 г., № 1479 от 17.01.2019 г., № 1515 от 

31.01.2019 г., № 1569 от 15.02.2019 г. и № 1593 от 28.02.2019 г. на „Пеписто“ ЕООД за 

ресторант „Чевермето“ и № 1483 от 17.01.2019 г., № 1520 от 31.01.2019 г., № 1573 от 

15.02.2019 г. и № 1604 от 28.02.2019 г. на „Миг Инвест ММАХ“ ООД за апартаменти в 

апарт-хотел, находящ се в местност „Караманджа“, са посочени следните позиции: 

„доставка на природен газ по договор“, „доставка на природен газ от обществен 

доставчик“, „пренос чрез компресиране и транспорт от CNG Марица“, „разпределение на 

природен газ от CNG Марица“, „снабдяване с природен газ от CNG Марица“, „прието 

количество над 105 % ДКК“ и „акциз ставка – 0,60/гигаджаул“. 

„Си Ен Джи Марица“ ООД е сключило договори за снабдяване с природен газ от 

краен снабдител със следните стопански потребители, намиращи се в к.к. Пампорово, 

община Смолян: „Маркони“ ООД за хотел „Маркони“ № 369-12-02-ОАТП-022 от 

01.12.2016 г.; Български червен кръст за база „Студенец“ – БЧК № 369-12П17 от 

14.08.2014 г.; „ФН ТУР“ ЕООД за апарт-хотел „Форест Нук“ № 369-12-02-ОАТ-023 от 

01.12.2016 г.; „Ен Пи Тур“ ЕООД за хотел „Невястата“№ 369-08 П02 ОАТП от 19.11.2013 

г.; „БНТ“ АД за почивна база на БНТ № 9-4682 от 02.06.2016 г.; „Пеписто“ ЕООД за 

ресторант „Чевермето“№ 369-08 П14 ОАТП от 19.11.2013 г. 

„Си Ен Джи Марица“ ООД е сключило договори за снабдяване с природен газ на 

битови потребители в к.к. Пампорово, община Смолян с управителя на „Миг Инвест 

ММАХ“ ООД за апартаменти в апарт-хотел, находящ се в местност „Караманджа“ № 369-

12-02-Б-016 от 01.11.2016 г.; № 369-12-02-Б-017 от 01.11.2016 г.; № 369-12-02-Б-018 от 

01.11.2016 г. и № 369-12-02-Б-019 от 01.11.2016 г. 

„Райков сервиз“ ООД е сключило с „НЕК“ ЕАД борсов договор № 042 от 

13.11.2018 г. за покупко-продажба на природен газ. Във фактури № 3811 от 30.11.2018 г.; 

№ 3917 от 31.12.2018 г.; № 4003 от 31.01.2019 г. и № 4092 от 28.02.2019 г., издадени от 

„Райков сервиз“ ООД на „НЕК“ ЕАД, е фактурирана услугата „доставка на газ“.  

В Условия за осъществяване на лицензионната дейност, т. 2.1. и т. 2.2. от лицензия 

№ Л-369-12 от 14.11.2011 г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“, 

издадена на „Си Ен Джи Марица“ ООД, е посочено следното: „Тази лицензия дава право 

на Лицензианта да извършва дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” 

(„лицензионна дейност”) на община Чепеларе подробно описана в Приложение № 2 

(„територия на лицензията”) към тази лицензия. Лицензионната дейност се осъществява в 

съответствие с предвидените в лицензията условия, разпоредбите на ЗЕ, подзаконовите 

актове по неговото прилагане, общите и индивидуалните административни актове на 

Комисията, както и съобразно с действащото в страната законодателство и с правото на 
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Европейския съюз. Тази лицензия налага задължението на Лицензианта при условията на 

всеобщо предлагана услуга съгласно ЗЕ да снабдява с природен газ с определено качество, 

регулирана цена и договорени други условия битови потребители и предприятия, съгласно 

чл. 178а от ЗЕ, които не са се възползвали от правото си да избират лицето, от което 

закупуват природен газ, което не може да бъде отказвано по причини, непосочени в 

закона“.  

Съгласно т. 2.4.1. и т. 2.4.4. от същата лицензия, „Лицензията е непрехвърляема. 

Лицензиантът не може да извършва сделки на разпореждане, с които да прехвърли на 

трето лице цялата лицензия или някои от включените в нея права или задължения. 

Лицензиантът може с писмени договори да възлага временно на трети лица от негово име 

и за негова сметка да изпълняват отделни части от лицензионната дейност или други 

свързани с нея дейности“. Договор се сключва единствено в случай, че с него се осигурява 

изпълнението на възложените дейности в съответствие с изискванията на условията на 

лицензията, ЗЕ и другите приложими подзаконови и административни актове и при 

разходи, не по-високи от тези, при които лицензиантът сам би изпълнил тези дейности. В 

едномесечен срок от подписването на този договор Лицензиантът е длъжен да уведоми 

Комисията и да представи копие от него. Лицензиантът носи пълна отговорност за 

изпълнението на дейностите по договора и отговаря за действията на третото лице като за 

свои действия.“ 

В Условия за осъществяване на лицензионната дейност, т. 2.1. и 2.2. от лицензия № 

Л-369-08 от 14.11.2011 г. за извършване на дейността „разпределение на природен газ“, 

издадена на „Си Ен Джи Марица“ ООД, е посочено следното: „Тази лицензия дава право 

на лицензианта да извършва дейността разпределение на природен газ („лицензионна 

дейност”) на територията на община Чепеларе подробно описана в Приложение №2 

(„територия на лицензията”) към тази лицензия. Лицензионната дейност се осъществява в 

съответствие с предвидените в лицензията условия, разпоредбите на ЗЕ, подзаконовите 

актове по неговото прилагане, общите и индивидуалните административни актове на 

комисията, както и съобразно действащото законодателство в страната и с правото на 

Европейския съюз. Тази лицензия налага задължение на лицензианта при условията на 

всеобщо предлагана услуга съгласно ЗЕ да осъществява дейсността по разпределение на 

природен газ през мрежата на територията на лицензията. При осъществяване на 

лицензионната дейност лицензиантът не допуска злоупотреба с господстващо 

положение.“ 

Съгласно т. 2.2.1. и т. 2.2.4. от същата лицензия, „Лицензията е непрехвърляема. 

Лицензиантът не може да извършва сделки на разпореждане, с които да прехвърли на 

трето лице цялата лицензия или някои от включените в нея права или задължения. 

Лицензиантът може с писмени договори да възлага временно на трети лица от негово име 

и за негова сметка да изпълняват отделни части от лицензионната дейност или други 

свързани с нея дейности. Договор се сключва единствено в случай, че с него се осигурява 

изпълнението на възложените дейности в съответствие с изискванията на условията на 

лицензията, ЗЕ и другите приложими подзаконови и административни актове и при 

разходи, не по-високи от тези, при които лицензиантът сам би изпълнил тези дейности. В 

едномесечен срок от подписването на този договор Лицензиантът е длъжен да уведоми 

Комисията и да представи копие от него. Лицензиантът носи пълна отговорност за 

изпълнението на дейностите по договора и отговаря за действията на третото лице като за 

свои действия.“ 

Съгласно чл. 1 от договор от 28.12.2018 г. между „Си Ен Джи Марица“ ООД и 

„Райков сервиз“ ООД „страните се задължават да си разпределят и прехвърлят взаимно 

своите задължения във връзка с продажбата и разпределение за снабдяване от краен 

снабдител количества природен газ на съответната територия от Община Смолян и 

Община Чепеларе, за която притежават съответната лицензия.“ 
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Според чл. 2.1. договорът е сключен за срок от 24 месеца, считано от датата на 

неговото подписване.  

Според чл. 3.1.1. от договора, в качеството си на лицензиант „Си Ен Джи Марица“ 

ООД  ще извършва разпределение на количествата природен газ, предназначени за 

снабдяване от краен снабдител на територията на община Чепеларе,  а „Райков сервиз“ 

ООД ще продава и доставя тези количества природен газ като търговец на клиентите. 

Според чл. 3.2.1. от договора в качеството си на лицензиант „Райков сервиз“ ООД ще 

извършва разпределение на количествата природен газ, предназначени за снабдяване от 

краен снабдител на територията на община Смолян,  а „Си Ен Джи Марица“ ООД ще 

продава и доставя тези количества природен газ като търговец на клиентите.  

Съгласно чл. 180, ал. 1 – 4 от ЗЕ, всеки клиент, присъединен към газопреносна 

и/или газоразпределителна мрежа, има право да избира доставчик на природен газ, 

независимо от това в коя държава - членка на Европейския съюз, е регистриран 

доставчикът, доколкото доставчикът спазва правилата по чл. 173, ал. 1 и изискванията за 

сигурността на доставките. Операторът на мрежата извършва смяната на доставчика 

съгласно правилата по чл. 173, ал. 1 до три седмици след получаване на писменото искане 

на клиента. Смяната на доставчика при спазване на договорните условия не е съпроводена 

с допълнителни задължения за клиента. Всеки доставчик изготвя и изпраща окончателна 

изравнителна сметка при избор на друг доставчик в срок до 6 седмици след смяната на 

доставчика. В Правилата за търговия с природен газ (ПТПГ, обн., ДВ., бр. 59 от 2015 г.), в 

глава седма е регламентирана Процедура за смяна на доставчика. Според чл. 31 от ПТПГ, 

всеки клиент, присъединен към газопреносна или газоразпределителна мрежа и страна по 

договор за доставка на природен газ, има право да смени доставчика си при спазване на 

договорените условия, по всяко време, като изпрати писмено искане до оператора на 

съответната мрежа, към която е присъединен. Следователно, процедурата по смяна на 

доставчик се инициира от клиента, като негово право е да избере доставчика си на 

природен газ. 

 

На основание чл. 201, ал. 1 от ЗЕ Комисията прилага принудителни 

административни мерки, когато установи, че контролираните по този закон лица са 

извършили или извършват действия, с които нарушават разпоредби на този закон, на 

подзаконовите актове по прилагането му, на актове на комисията и на министъра на 

енергетиката; с които застрашават или увреждат сигурността на енергийната система, 

интересите на обществото или на клиентите на електрическа и топлинна енергия и 

природен газ или на други енергийни предприятия и други. Целите, за които се налагат 

принудителните административни мерки са нормативно определени в чл. 201, ал. 2 от ЗЕ, 

както следва: за предотвратяване или преустановяване на нарушенията, както и за 

отстраняване на вредните последици от тях. 

В настоящия случай, със сключения на 28.12.2018 г. договор между „Си Ен Джи 

Марица” ООД и „Райков сервиз” ООД, страните по него са се договорили да си 

разпределят и прехвърлят взаимно лицензионните задължения във връзка с продажбата и 

разпределение за снабдяване от краен снабдител количества природен газ на съответната 

територия от Община Смолян и Община Чепеларе, за която притежават съответната 

лицензия (чл. 1), като всеки един от двамата лицензианти ще снабдява клиентите, 

разположени на територията на другия лицензиант в качеството си на търговец (чл. 3.1.1 и 

чл. 3.2.1) С посочените клаузи от договора, сключен между двамата лицензианти, са 

нарушени условията за осъществяване на лицензионните дейности.  

Във връзка с горно се установи, че: 

„Си Ен Джи Марица” ООД в качеството му на контролирано по ЗЕ лице, е 

сключило на 28.12.2018 г. договор с „Райков сервиз“ ООД, с което е извършило 

нарушения на т. 2.1., т. 2.2., т. 2.4.1. и т. 2.4.4. от лицензия № Л-369-12 от 14.11.2011 г. за 

дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“, респективно т. 2.1., 2.2., т. 
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2.2.1. и т. 2.2.4. от лицензия № Л-369-08 от 14.11.2011 г. за извършване на дейността 

„разпределение на природен газ“издадени на „Си Ен Джи Марица“ ООД.  

  Във връзка с горното и с цел отстраняване на вредните последици от 

нарушенията, изразяващи се в извършване от „Райков сервиз“ ООД на сделка на 

разпореждане, с която е прехвърлило на трето лице („Си Ен Джи Марица” ООД) цялата 

лицензия за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“, респективно 

цялата лицензия за дейността „разпределение на природен газ“, Комисията счита, че 

следва да наложи на „Си Ен Джи Марица” ООД принудителна административна мярка, 

като даде писмено разпореждане на дружеството в определен срок задължително да 

предприеме действия за преустановяване на нарушенията. 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 201, ал. 1, т. 3, ал. 2, предл. 2, т. 1, б. 

„а“, предл. 2 и ал. 3, чл. 202, ал. 1 и чл. 203, ал. 1 и ал. 2 от Закона за Енергетиката във 

връзка с Констативен протокол № 12 от 12.07.2019 г.  

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

РЕШИ: 

 

Дава на „Си Ен Джи Марица” ООД следното задължително писмено разпореждане: 

1. В 14-дневен срок от получаване на настоящото решение задължително да 

предприеме действия за преустановяване извършването на нарушения на условията на т. 

2.1., т. 2.2., т. 2.4.1. и т. 2.4.4. от лицензия № Л-369-12 от 14.11.2011 г. за дейността 

„снабдяване с природен газ от краен снабдител“, респективно т. 2.1., 2.2., т. 2.2.1. и т. 

2.2.4. от лицензия № Л-369-08 от 14.11.2011 г. за извършване на дейността „разпределение 

на природен газ“ във връзка със сключения на 28.12.2018 г. договор с „Райков сервиз“ 

ООД.  

2. В 7-дневен срок след изтичане на срока по т. 1 „Си Ен Джи Марица” ООД да 

уведоми Комисията, като представи доказателства за изпълнение на даденото 

задължително писмено разпореждане по т. 1.   

Решението за наложената принудителна административна мярка подлежи на 

незабавно изпълнение. 

 

 

В заседанието по точка четири-две участват председателят Иван Н. Иванов и 

членовете на Комисията Ремзи Осман, Александър Йорданов, Георги Златев, Евгения 

Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова. 

 

Решението е взето със седем гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Ремзи Осман - за, 

Александър Йорданов – за, Георги Златев - за, Евгения Харитонова – за, Димитър Кочков, 

Пенка Трендафилова - за), от които три гласа (Александър Йорданов, Георги Златев, 

Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката. 

 

 

По т.5. Комисията,  като разгледа преписка, образувана с решение на КЕВР по т. 13 

от протокол № 95 от 05.06.2019 г., доклад с вх. № О-Дк-310 от 29.05.2019 г. и справка от 

дирекция „Обща администрация” за дължимите суми от „ЕЛФОР БЪЛГАРИЯ” АД, 

установи следното: 
 

С решение по т. 13 от протокол № 95 от 05.06.2019 г. Комисия за енергийно и водно 

регулиране (КЕВР) е открила процедура за установяване на публично държавно вземане 

по отношение на „ЕЛФОР БЪЛГАРИЯ” АД с размер на главницата от 2 000,00 лева и 

начислени лихви за просрочие в размер на 85,00 лева. Върху неплатената главница от 
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2 000,00 лева, считано от 01.01.2019 г. се дължи законна лихва за забава до датата на 

постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР. 

„ЕЛФОР БЪЛГАРИЯ” АД е титуляр на Лицензия № Л-202-15 от 27.02.2006 г. за 

осъществяване на дейността "търговия с електрическа енергия" за срок от 10 (десет) 

години. С Решение № И3-Л-202 от 21.06.2016 г. на КЕВР е продължен срокът на 

издадената лицензия. 

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 „ЕЛФОР БЪЛГАРИЯ” АД годишната такса за 2018 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 с доклад вх. № О-Дк-302 от 22.05.2019 г. от дирекция 

„Електроенергетика и топлоенергетика“ за размера на дължимите такси, дирекция „Обща 

администрация“ е извършила начисления и е изготвила справка, приложена към 

настоящия доклад, за дължимите суми от „ЕЛФОР БЪЛГАРИЯ” АД с посочен размер на 

задълженията и датата, от която същите са станали изискуеми. 

Непогасените от „ЕЛФОР БЪЛГАРИЯ” АД задължения към КЕВР са формирани, 

както следва: 

Начислена е първа вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 1 000,00 лева, 

дължима към 31.03.2018 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на 

76,39 лева, за периода от 01.04.2018 г. до 31.12.2018 г.  

Начислена е втора вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 1 000,00 лева, 

дължима към 30.11.2018 г. върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на 

8,61 лева, за периода от 01.12.2018 г. до 31.12.2018 г.  

Общото задължение на „ЕЛФОР БЪЛГАРИЯ” АД към 31.12.2018 г. представлява 

начислена и неплатена главница в размер на 2 000,00 лева и лихва за просрочие в размер 

на общо 85,00 лева. Върху неплатената главница в размер на 2 000,00 лева, считано от 

01.01.2019 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 от Търговския регистър на Агенция по 

вписванията седалището и адреса на управление на „ЕЛФОР БЪЛГАРИЯ” АД е  

гр. София 1303, район Възраждане, ул. „Средна гора“ № 96, ет. 1, ап. 4. За управител на 

дружеството е вписан г-н Юрий Аспарухов Николов. В тази връзка и на основание  

чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) на горецитирания адрес за 

седалище и управление на „ЕЛФОР БЪЛГАРИЯ” АД за откриване на процедурата за 

установяване на публично държавно вземане е изпратено писмо на КЕВР с изх.  

№ Ф-13-93-2 от 06.06.2019 г. и известие за доставяне № R PS 1040 080EWN R чрез 

„Български пощи“ ЕАД. Писмото е върнато обратно с отбелязване от пощенските 
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служители „непотърсено“.  

При повторна справка в Търговския регистър на Агенция по вписванията 

управителят Юрий Аспарухов Николов е управител и на търговско дружество  

„Еко био ойл“, ЕИК 175183036. В известие на частен съдебен изпълнител от 25.02.2019 г. 

за вдигане за запор, адресът на г-н Юрий Аспарухов Николов е гр. Пловдив,  

бул. „Свобода“ № 7. Повторно писмо на КЕВР с изх. № № Ф-13-93-2 от 06.06.2019 г. е 

изпратено до гр. Пловдив, бул. „Свобода“ № 7 с известие за доставяне № R PS 1040 

082CRB A, удостоверяващо получаване на 05.07.2019 г. лично от г-н Юрий Николов.  

С писмото на КЕВР на „ЕЛФОР БЪЛГАРИЯ” АД е определен 7-дневен срок за обяснения 

и възражения по начислените суми. В указания срок няма постъпило възражение, а 

задълженията на „ЕЛФОР БЪЛГАРИЯ” АД към КЕВР за издадената му и с продължен 

срок Лицензия № Л-202-15 от 27.02.2006 г. за осъществяване на дейността "търговия с 

електрическа енергия" не са погасени.  

 

Изказвания по т.5.:  

А. Димитрова прочете проекта на решение.  

И. Н. Иванов установи, че няма изказвания и подложи на гласуване проекта на 

решение. 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 59, ал. 1 и 2 от 

Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 165 и чл. 166, ал. 2 от Данъчно-

осигурителния процесуален кодекс, 
 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

Р Е Ш И : 
 

 Издава по отношение на „ЕЛФОР БЪЛГАРИЯ” АД, ЕИК 131577969,  

със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1303, район 

Възраждане, ул. „Средна гора“ № 96, ет. 1, ап. 4, 

 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 2018 г. в размер на 1 000,00 лева, дължима 

към 31.03.2018 г.; 

 Втора вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 1 000,00 лева, дължима 

към 30.11.2018 г. 

2. Начислена и неплатена лихва за просрочие в размер на общо 85,00 лева 

(осемдесет и пет лева), представляваща: 

 76,39 лева за периода от 01.04.2018 г. до 31.12.2018 г. върху неплатена първа 

вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 1 000,00 лева; 

 8,61 лева за периода от 01.12.2018 г. до 31.12.2018 г. върху неплатена втора 

вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 1 000,00 лева. 

3. Върху неплатената главница в размер на общо 2 000,00 лева, считано от 

01.01.2019 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по 

банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата). 

Установеното с този акт публично държавно вземане подлежи на доброволно 

плащане в 14-дневен срок от връчване на акта, чрез превеждане на дължимите суми по 

банковата сметка на КЕВР:  

БНБ,   IBAN: BG78 BNBG 9661 3000 1420 01,  BIC код: BNBG BGSD 
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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. 

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

на Комисията Ремзи Осман, Александър Йорданов, Георги Златев, Евгения Харитонова, 

Димитър Кочков, Пенка Трендафилова. 

 

Решението е взето със седем гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Ремзи Осман - за, 

Александър Йорданов – за, Георги Златев - за, Евгения Харитонова – за, Димитър Кочков, 

Пенка Трендафилова - за), от които три гласа (Александър Йорданов, Георги Златев, 

Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката. 

 

 

По т.6. Комисията,  като разгледа преписка, образувана с решение на КЕВР по т. 13 

от протокол № 95 от 05.06.2019 г., доклад с вх. № О-Дк-310 от 29.05.2019 г. и справка от 

дирекция „Обща администрация” за дължимите суми от „ЕЛФОР БЪЛГАРИЯ” АД, 

установи следното: 
 

С решение по т. 13 от протокол № 95 от 05.06.2019 г. Комисия за енергийно и водно 

регулиране (КЕВР) е открила процедура за установяване на публично държавно вземане 

по отношение на „ЕЛФОР БЪЛГАРИЯ” АД с размер на главницата от 2 000,00 лева и 

начислени лихви за просрочие в размер на 85,00 лева. Върху неплатената главница от 

2 000,00 лева, считано от 01.01.2019 г. се дължи законна лихва за забава до датата на 

постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР. 

„ЕЛФОР БЪЛГАРИЯ” АД е титуляр на Лицензия № Л-202-15 от 27.02.2006 г. за 

осъществяване на дейността "търговия с електрическа енергия" за срок от 10 (десет) 

години. С Решение № И3-Л-202 от 21.06.2016 г. на КЕВР е продължен срокът на 

издадената лицензия. 

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 „ЕЛФОР БЪЛГАРИЯ” АД годишната такса за 2018 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 с доклад вх. № О-Дк-302 от 22.05.2019 г. от дирекция 

„Електроенергетика и топлоенергетика“ за размера на дължимите такси, дирекция „Обща 

администрация“ е извършила начисления и е изготвила справка, приложена към 

настоящия доклад, за дължимите суми от „ЕЛФОР БЪЛГАРИЯ” АД с посочен размер на 

задълженията и датата, от която същите са станали изискуеми. 
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Непогасените от „ЕЛФОР БЪЛГАРИЯ” АД задължения към КЕВР са формирани, 

както следва: 

Начислена е първа вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 1 000,00 лева, 

дължима към 31.03.2018 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на 

76,39 лева, за периода от 01.04.2018 г. до 31.12.2018 г.  

Начислена е втора вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 1 000,00 лева, 

дължима към 30.11.2018 г. върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на 

8,61 лева, за периода от 01.12.2018 г. до 31.12.2018 г.  

Общото задължение на „ЕЛФОР БЪЛГАРИЯ” АД към 31.12.2018 г. представлява 

начислена и неплатена главница в размер на 2 000,00 лева и лихва за просрочие в размер 

на общо 85,00 лева. Върху неплатената главница в размер на 2 000,00 лева, считано от 

01.01.2019 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 от Търговския регистър на Агенция по 

вписванията седалището и адреса на управление на „ЕЛФОР БЪЛГАРИЯ” АД е  

гр. София 1303, район Възраждане, ул. „Средна гора“ № 96, ет. 1, ап. 4. За управител на 

дружеството е вписан г-н Юрий Аспарухов Николов. В тази връзка и на основание  

чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) на горецитирания адрес за 

седалище и управление на „ЕЛФОР БЪЛГАРИЯ” АД за откриване на процедурата за 

установяване на публично държавно вземане е изпратено писмо на КЕВР с изх.  

№ Ф-13-93-2 от 06.06.2019 г. и известие за доставяне № R PS 1040 080EWN R чрез 

„Български пощи“ ЕАД. Писмото е върнато обратно с отбелязване от пощенските 

служители „непотърсено“.  

При повторна справка в Търговския регистър на Агенция по вписванията 

управителят Юрий Аспарухов Николов е управител и на търговско дружество  

„Еко био ойл“, ЕИК 175183036. В известие на частен съдебен изпълнител от 25.02.2019 г. 

за вдигане за запор, адресът на г-н Юрий Аспарухов Николов е гр. Пловдив,  

бул. „Свобода“ № 7. Повторно писмо на КЕВР с изх. № № Ф-13-93-2 от 06.06.2019 г. е 

изпратено до гр. Пловдив, бул. „Свобода“ № 7 с известие за доставяне № R PS 1040 

082CRB A, удостоверяващо получаване на 05.07.2019 г. лично от г-н Юрий Николов.  

С писмото на КЕВР на „ЕЛФОР БЪЛГАРИЯ” АД е определен 7-дневен срок за обяснения 

и възражения по начислените суми. В указания срок няма постъпило възражение, а 

задълженията на „ЕЛФОР БЪЛГАРИЯ” АД към КЕВР за издадената му и с продължен 

срок Лицензия № Л-202-15 от 27.02.2006 г. за осъществяване на дейността "търговия с 

електрическа енергия" не са погасени.  

 

Изказвания по т.6.:  

А. Димитрова прочете проекта на решение.  

И. Н. Иванов установи, че няма изказвания и подложи на гласуване проекта на 

решение. 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 59, ал. 1 и 2 от 

Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 165 и чл. 166, ал. 2 от Данъчно-

осигурителния процесуален кодекс, 
 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

Р Е Ш И : 
 

 Издава по отношение на „ЕЛФОР БЪЛГАРИЯ” АД, ЕИК 131577969,  

със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1303, район 

Възраждане, ул. „Средна гора“ № 96, ет. 1, ап. 4, 

 АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна 
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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 2018 г. в размер на 1 000,00 лева, дължима 

към 31.03.2018 г.; 

 Втора вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 1 000,00 лева, дължима 

към 30.11.2018 г. 

2. Начислена и неплатена лихва за просрочие в размер на общо 85,00 лева 

(осемдесет и пет лева), представляваща: 

 76,39 лева за периода от 01.04.2018 г. до 31.12.2018 г. върху неплатена първа 

вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 1 000,00 лева; 

 8,61 лева за периода от 01.12.2018 г. до 31.12.2018 г. върху неплатена втора 

вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 1 000,00 лева. 

3. Върху неплатената главница в размер на общо 2 000,00 лева, считано от 

01.01.2019 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по 

банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата). 

Установеното с този акт публично държавно вземане подлежи на доброволно 

плащане в 14-дневен срок от връчване на акта, чрез превеждане на дължимите суми по 

банковата сметка на КЕВР:  

БНБ,   IBAN: BG78 BNBG 9661 3000 1420 01,  BIC код: BNBG BGSD 

След изтичане на срока за доброволно плащане актът подлежи на предварително 

изпълнение съгласно чл. 13, ал. 9 от Закона за енергетиката, като установеното с този акт 

публично държавно вземане подлежи на принудително събиране по реда на ДОПК. 

 

 

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

на Комисията Ремзи Осман, Александър Йорданов, Георги Златев, Евгения Харитонова, 

Димитър Кочков, Пенка Трендафилова. 

 

Решението е взето със седем гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Ремзи Осман - за, 

Александър Йорданов – за, Георги Златев - за, Евгения Харитонова – за, Димитър Кочков, 

Пенка Трендафилова - за), от които три гласа (Александър Йорданов, Георги Златев, 

Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката. 
 

 
РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО: 

 

По т.1. както следва: 

Разрешава на „Е.В.Т. – Електра Волт Трейд“ АД да сключи с „УниКредит Булбанк“ 

АД Договор за изменение към Договор за залог на търговско предприятие от 26 март 2012 

г., съгласно представения проект заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-2 от 25.01.2019 г. 

 

По т.2. както следва: 

Разрешава на „Хаос Инвест-1“ ЕАД да сключи с „УниКредит Булбанк“ АД 

договори за учредяване на особен залог, съгласно представените проекти към заявление с 

вх. № Е-ЗЛР-Р-13 от 29.03.2019 г. 

 

По т.3. както следва: 

Разрешава на „Уинд Форс БГ“ ЕООД да сключи с „УниКредит Булбанк“ АД 

договор за учредяване на особен залог на вземане, съгласно представения проект към 

заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-20 от 28.05.2019 г. 
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По т.4.1. както следва: 

Дава на „Райков сервиз” ООД следното задължително писмено разпореждане: 

1. В 14-дневен срок от получаване на настоящото решение задължително да 

предприеме действия за преустановяване извършването на нарушения на условията на т. 

2.1., т. 2.2., т. 4.1. и т. 4.5. от лицензия № Л-448-12 от 31.08.2015 г. за извършване на 

дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител”, респективно т. 2.1., 2.2., 2.3., т. 

4.1., 4.3. и 4.4. от лицензия № Л-448-08 от 31.08.2015 г. за извършване на дейността 

„разпределение на природен газ” във връзка със сключения на 28.12.2018 г. договор със 

„Си Ен Джи Марица” ООД.  

2. В 7-дневен срок след изтичане на срока по т. 1 „Райков сервиз” ООД да уведоми 

Комисията, като представи доказателства за изпълнение на даденото задължително 

писмено разпореждане по т. 1.  

Решението за наложената принудителна административна мярка подлежи на 

незабавно изпълнение. 

 

По т.4.2. както следва: 

Дава на „Си Ен Джи Марица” ООД следното задължително писмено разпореждане: 

1. В 14-дневен срок от получаване на настоящото решение задължително да 

предприеме действия за преустановяване извършването на нарушения на условията на т. 

2.1., т. 2.2., т. 2.4.1. и т. 2.4.4. от лицензия № Л-369-12 от 14.11.2011 г. за дейността 

„снабдяване с природен газ от краен снабдител“, респективно т. 2.1., 2.2., т. 2.2.1. и т. 

2.2.4. от лицензия № Л-369-08 от 14.11.2011 г. за извършване на дейността „разпределение 

на природен газ“ във връзка със сключения на 28.12.2018 г. договор с „Райков сервиз“ 

ООД.  

2. В 7-дневен срок след изтичане на срока по т. 1 „Си Ен Джи Марица” ООД да 

уведоми Комисията, като представи доказателства за изпълнение на даденото 

задължително писмено разпореждане по т. 1.   

Решението за наложената принудителна административна мярка подлежи на 

незабавно изпълнение. 

 

По т.5. както следва: 

 Издава по отношение на „ЕЛФОР БЪЛГАРИЯ” АД, ЕИК 131577969,  

със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1303, район 

Възраждане, ул. „Средна гора“ № 96, ет. 1, ап. 4, 

АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна 

такса и лихва за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт. 

 

По т.6. както следва: 

 Издава по отношение на „ЕЛФОР БЪЛГАРИЯ” АД, ЕИК 131577969,  

със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1303, район 

Възраждане, ул. „Средна гора“ № 96, ет. 1, ап. 4, 

АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна 

такса и лихва за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт. 

 

Приложения: 

1. Доклад с вх. № Е-Дк-493 от 16.07.2019 г. и Решение на КЕВР № Р-289 от 

23.07.2019 г. - заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-2 от 25.01.2019 г. от „E.В.Т.-Електра Волт 

Трейд“ АД за издаване на разрешение за учредяване на залог или ипотека; 

2. Доклад с вх. № Е-Дк-494 от 16.07.2019 г. и Решение на КЕВР № Р-290 от 

23.07.2019 г. -  заявлениe с вх. № Е-ЗЛР-Р-13 от 29.03.2019 г., подадено от „Хаос Инвест-

1“ ЕАД, за издаване на разрешение за извършване на сделки, които водят или могат да 
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доведат до нарушаване сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост на 

енергийното предприятие;  

3. Доклад с вх. № Е-Дк-495 от 16.07.2019 г. и Решение на КЕВР № Р-291 от 

23.07.2019 г. - заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-20 от 28.05.2019 г. от „Уинд Форс БГ“ ЕООД за 

издаване на разрешение за учредяване на залог или ипотека върху имущество, с което се 

осъществява лицензионна дейност; 
4. Доклад с вх. № E-Дк-492 от 16.07.2019 г., Решение на КЕВР № ПАМ-4 от 

23.07.2019 г. и Решение на КЕВР № ПАМ-5 от 23.07.2019 г. - проверка по документи на 

„Си Ен Джи Марица“ ООД и „Райков сервиз“ ООД относно сключен на 28.12.2018 г. 

договор; 

5. Акт № УДВ-54 от 23.07.2019 г.  - „ЕЛФОР БЪЛГАРИЯ” АД;             

6. Акт № УДВ-55 от 23.07.2019 г.  - „НЕКСТ ПАУЪР“ ООД. 
 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

     

.................................................                   ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ 

 (Р. Осман) 

 

................................................. 

 (А. Йорданов) 

 

.................................................     

 (Г. Златев) 

           

.................................................    ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

 (Е. Харитонова) 

Р. ТОТКОВА 

................................................. 

 (Д. Кочков) 

 

................................................. 

 (П. Трендафилова) 

 

 

 

 

 
Протоколирал: 

 (А. Фикова - главен експерт) 

 


