ПРОТОКОЛ
№ 158
София, 12.09.2019 година
Днес, 12.09.2019 г. от 10:04 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 Ю. Митев – директор на дирекция „Обща
администрация“, А. Иванова - директор на дирекция „Природен газ“, Е. Сматракалева - за
началник на отдел „Финансово-стопанска дейност“, Б. Балабанов – началник на отдел
„Контрол и решаване на спорове в електроенергетиката и топлоенергетиката“ 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. № О-Дк-520 от 09.09.2019 г. относно проектобюджет за 2020 г. и
актуализираната бюджетна прогноза за 2021 и 2022 г. на КЕВР.
Докладват: Юлиян Митев, Елена Маринова, Пламен Младеновски,
Агапина Иванова, Ивайло Касчиев, Николай Георгиев,
Евгения Сматракалева, Анжела Димитрова
2. Акт за установяване на публично държавно вземане по отношение на „ДИКС 2001ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ“ ООД, ЕИК 202531279, със седалище и адрес на управление:
Република България, гр. Ямбол 8600, ул. „Здравец“ № 1.
Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова,
Анжела Димитрова, Ваня Караджова-Чернева, Димитър Дуевски
3. Доклад с вх. № О-Дк-517 от 05.09.2019 г. относно откриване на процедура за
установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от
„ЕСКО СЪРВИСИС“ ООД.
Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова,
Анжела Димитрова, Ваня Караджова-Чернева, Теодора Бельова
София – 1000, бул. ”Княз Дондуков“ № 8 -10; тел.: 988 24 98; 935 96 13; факс: 988 87 82

4. Доклад с вх. № О-Дк-518 от 09.09.2019 г. относно откриване на процедура за
установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от
„ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД.
Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова,
Анжела Димитрова, Ваня Караджова-Чернева, Теодора Бельова
5. Доклад с вх. № Е-Дк-530 от 31.07.2019 г. и проект на решение относно проверка по
документи и на място във връзка със сигнал с вх. № Е-11ИН-00-316/23.07.2018 г. от Ахмед
Арабов срещу производствено-потребителна кооперация „Старт - 93“ с. Караманово, община
Ценово, с цел установяване наличие на данни за извършване на нарушения на Закона за
енергетиката, разпоредена със Заповед № З-Е-112/14.06.2019 г. на Председателя на
Комисията за енергийно и водно регулиране.
Работна група: Георги Паунов и Красимир Николов

По т.1. Комисията разгледа доклад относно Проектобюджет за 2020 г. и
актуализирана бюджетна прогноза за 2021 и 2022 г. на Комисия за енергийно и водно
регулиране.
В изпълнение на чл. 20, т.5 от Закона за енергетиката Председателят на КЕВР
организира съставянето на бюджета и го внася за разглеждане и приемане от комисията.
Съгласно чл. 24, ал. 2, т. 1, б. „а“ от Правилника за дейността на КЕВР и нейната
администрация отдел „Финансово-стопанска дейност“ на дирекция „Обща администрация“
разработва тригодишната бюджетна прогноза и бюджета за съответната година и изготвя
анализи и справки по изпълнението на бюджета.
Изказвания по т.1.:
Докладва Е. Сматракалева. В изпълнение на чл. 20, т.5 от Закона за енергетиката
Председателят на КЕВР организира съставянето на бюджета и го внася за разглеждане и
приемане от Комисията. В тази връзка е внесен доклад с вх. № О-Дк-520 от 09.09.2019 г. с
материали относно проектобюджет за 2020 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2021 и
2022 г. на КЕВР. Съгласно разходните тавани, определени с Решение на МС №195 от 2019 г.,
параметрите са следните: Приходи – 11 000 100 лв. Разходи – 8 088 600 лв. за 2020 г.
Предложението на работната група като проект е: Приходи – 10 000 705лв. Разходи – 8 695
600 лв.
За 2021 г., разходен таван, определен с Решение на МС №195: Приходи – 11 000 100
лв. Разходи – 8 589 600 лв. Прогноза, която се очаква за 2021 г., разработена, при приходи
10 000 820 лв. и Разходи – 8 597 600 лв.
В предложението съгласно разходен таван 195 за 2022 г.: Приходи – 10 000 820 лв.
Разходи – 8 589 600 лв. В прогноза, разработена от работната група, в приходи - 10 000 900
лв. и Разходи – 8 933 600 лв.
Измененията за периодите 2020 г. са увеличение с размер на 607 хил. лв., което
произлиза от капиталови разходи и членски внос за издръжка, съответно изменения за 2021
г. с 8 хил. лв., което е само от членски внос за международни организации. В 2022 г.
изменение в посока персонал с увеличение на 5% за разходите за заплати, съответно за
издръжка с 13 хил. лв., за членски внос. С това става общо изменение 344 хил. лв.
Във връзка с направените предложения и разработените параметри, работната група
предлага на Комисията да вземе следното решение: Да приеме Проектобюджет за 2020 г. и
актуализирана бюджетна прогноза за 2021 и 2022 г. на Комисия за енергийно и водно
регулиране.
И. Н. Иванов каза, че има приложени седем документа.
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Е. Сматракалева потвърди това.
И. Н. Иванов установи, че няма изказвания и подложи на гласуване проекта на
решение.
Предвид гореизложеното, Комисията
Р Е Ш И:
Приема Проектобюджет за 2020 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2021 и 2022
г. на Комисия за енергийно и водно регулиране.
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 –
за, Пенка Трендафилова – за).
По т.2. Комисията, като разгледа преписка, образувана с решение на КЕВР по т. 10 от
протокол № 140 от 09.08.2019 г., доклад с вх. № E-Дк-552 от 05.08.2019 г. и справка от
дирекция „Обща администрация” за дължимите суми от “ДИКС 2001 ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ” ООД, установи следното:
С решение по т. 10 от протокол № 140 от 09.08.2019 г. Комисия за енергийно и водно
регулиране (КЕВР) е открила процедура за установяване на публично държавно вземане по
отношение на „ДИКС 2001 - ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ” ООД с размер на главницата от
1 078,93 лева и начислена лихва за просрочие в размер на 27,27 лева. Върху неплатената
главница от 1 078,93 лева, считано от 01.07.2019 г., се дължи законна лихва за забава до
датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР.
„ДИКС 2001 - ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ” ООД е титуляр на Лицензия
№ Л-414-15 от 23.09.2013 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия” с
включени в същата права и задължения, свързани с дейността „координатор на стандартна
балансираща група“, за срок от 10 години.
Лицензионните такси са определени съгласно Тарифата за таксите, които се събират
от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката (обн. ДВ,
бр. 89 от 12.10.2004 г., изм. ДВ. бр. 41 от 22.05.2007 г., изм. ДВ. бр. 10 от 06.02.2009 г., изм.
ДВ. бр. 90 от 31.10.2014 г., Тарифата). Съгласно Закона за изменение и допълнение на Закона
за енергетиката (ДВ бр. 17 от 06.03.2015 г.), считано от 06.03.2015 г. Държавната комисия за
енергийно и водно регулиране е преименувана в Комисия за енергийно и водно регулиране
(КЕВР).
Лицензиантите, които имат издадена лицензия при условията на чл. 39, ал. 1 от ЗЕ, на
основание чл. 3, ал. 2, т. 2 от Тарифата заплащат годишна такса – 2 000 лева плюс 0,055 на
сто от годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност, съгласно
годишния му финансов отчет за предходната година и отчетната информация по видове
дейности, съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗЕ.
Годишната такса се заплаща на две равни вноски, които се превеждат до 31 март и до
30 ноември на съответната година (чл. 3, ал. 7 от Тарифата).
За дата на плащане на дължимата такса се счита денят, в който преведената сума е
постъпила по сметката на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
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За „ДИКС 2001 - ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ” ООД годишната такса за 2019 г. е
изчислена, като е отчетено, че дружеството има приходи от лицензионна дейност за
предходната година, които са в размер на 287 000 лева. Дължимата годишна лицензионна
такса за 2019 г. е в размер на общо 2 157,85 лева и е получена като към постоянната
компонента 2 000 лева е прибавена сумата от 157,85 лева /0,055 на сто от годишните приходи
на дружеството за съответната лицензионна дейност/.
След представена информация с доклад вх. № Е-Дк-390/02.07.2019 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 „ДИКС 2001 - ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ” ООД с посочен
размер на задълженията и датата, от която същите са станали изискуеми.
Непогасените от „ДИКС 2001 - ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ” ООД задължения към
КЕВР са формирани, както следва:
Начислена е първа вноска от годишна такса за 2019 г. в размер на 1 078,93 лева,
дължима към 31.03.2019 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
27,27 лева за периода от 01.04.2019 г. до 30.06.2019 г. Върху неплатената главница в размер
на 1 078,93 лева, считано от 01.07.2019 г., се дължи законна лихва за забава до датата на
постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) „ДИКС
2001 - ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ” ООД е уведомен за откриване на процедурата с писмо на
КЕВР изх. № Ф-13-206-3 от 13.08.2019 г. и известие за доставяне № R PS 1040 084P43 U,
удостоверяващо получаване на 26.08.2019 г., като му е определен 7-дневен срок за обяснения
и възражения по начислените суми.
В указания срок няма постъпило възражение, а задълженията на „ДИКС 2001 ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ” ООД към КЕВР за издадената му Лицензия № Л-414-15 от
23.09.2013 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия” с включени в
същата права и задължения, свързани с дейността „координатор на стандартна балансираща
група“, за срок от 10 години, не са погасени.
Изказвания по т.2.:
А. Димитрова прочете проекта на решение.
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 59, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 165 и чл. 166, ал. 2 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШИ:
Издава по отношение на „ДИКС 2001 - ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ” ООД, ЕИК
202531279, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. Ямбол 8600, ул.
„Здравец“ № 1,
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна такси
и лихва за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, а именно:
1. Начислена и неплатена главница в размер на 1 078,93 лева (хиляда седемдесет и
осем лева и деветдесет и три стотинки), представляваща първа вноска от годишна такса за
2019 г., дължима към 31.03.2019 г.
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2. Начислена и неплатена лихва за просрочие в размер на 27,27 лева (двадесет и седем
лева и двадесет и седем стотинки) за периода от 01.04.2019 г. до 30.06.2019 г. върху
неплатена първа вноска от годишна такса за 2019 г. в размер на 1 078,93 лева.
3. Върху неплатената главница в размер на 1 078,93 лева, считано от 01.07.2019 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 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 –
за, 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 разгледа доклад относно откриване на процедура за установяване на
публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от „ЕСКО
СЪРВИСИС” ООД.
„ЕСКО СЪРВИСИС” ООД е титуляр на Лицензия № Л-461-15 от 09.03.2016 г. за
извършване на дейността “търговия с електрическа енергия”, с включени права и задължения
на „координатор на стандартна балансираща група“ за срок от 10 (десет) години.
Лицензионните такси са определени съгласно Тарифата за таксите, които се събират от
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката (обн. ДВ,
бр. 89 от 12.10.2004 г., изм. ДВ. бр. 41 от 22.05.2007 г., изм. ДВ. бр. 10 от 06.02.2009 г., изм.
ДВ. бр. 90 от 31.10.2014 г., Тарифата). Съгласно Закона за изменение и допълнение на Закона
за енергетиката (ДВ бр. 17 от 06.03.2015 г.), считано от 06.03.2015 г. Държавната комисия за
енергийно и водно регулиране е преименувана в Комисия за енергийно и водно регулиране
(КЕВР).
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 „ЕСКО СЪРВИСИС” ООД годишната такса за 2018 г. е изчислена, като е отчетено,
че дружеството има приходи от лицензионна дейност за предходната година, които са в
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размер на 1 613 322,03 лева. Дължимата годишна лицензионна такса за 2018 г. е в размер
на общо 2 887,33 лева и е получена, като към постоянната компонента от 2 000 лева е
прибавена сумата от 887,33 лева /0,055 на сто от годишните приходи на дружеството за
съответната лицензионна дейност/.
След представена информация с доклад вх. № Е-Дк-321/16.04.2018 г. от дирекция
„Електроенергетика и топлоенергетика“ за размера на дължимите такси, дирекция „Обща
администрация“ е извършила съответните начисления по аналитичната партида на „ЕСКО
СЪРВИСИС” ООД.
С Решение № Пр-Л-461 от 20.11.2018 г. на КЕВР издадената на дружеството лицензия
№ Л-461-15 от 09.03.2016 г. е прекратена.
Съгласно чл. 3, ал. 8 от Тарифата при прекратяване на лицензията преди изтичане на
календарната година дължимата годишна такса се изчислява като част от годишната сума,
пропорционална на изтеклите дни от началото на календарната година до датата на
решението на комисията, с което се отнема или прекратява лицензията. В тази връзка и
съгласно Решение № Пр-Л-461 от 20.11.2018 г. на КЕВР за прекратяване на издадената на
„ЕСКО СЪРВИСИС” ООД Лицензия № Л-461-15 от 09.03.2016 г., дължимата лицензионна
такса за 2018 г. е в размер на 2 555,09 лева (изчислена до датата на Решението на КЕВР за
прекратяване на издадената лицензия). След представена информация с доклад вх. № Е-Дк1016/26.11.2018 г. от дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“ за размера на
дължимите такси, дирекция „Обща администрация“ е извършила корекция в начисленията и
е изготвила справка, приложена към настоящия доклад, за дължимите суми от „ЕСКО
СЪРВИСИС” ООД.
Таксата по чл. 3, ал. 8 от Тарифата е дължима в 7-дневен срок от деня, следващ датата
на връчване на решението (чл. 3, ал. 9 от Тарифата).
Съгласно разпоредбата на чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс (в сила до
10.10.2019 г.) административният акт, съответно отказът да се издаде акт, се съобщава в
тридневен срок от издаването му на всички заинтересовани лица, включително на тези, които
не са участвали в производството. Съобщаването може да се извърши чрез устно
уведомяване за съдържанието на акта, което се удостоверява с подпис на извършилото го
длъжностно лице, или чрез отправяне на писмено съобщение, включително чрез електронна
поща или факс, ако страната е посочила такива. Когато адресът на някое от заинтересованите
лица не е известен или то не е намерено на посочения от него адрес, съобщението се поставя
на таблото за обявления, в Интернет страницата на съответния орган или се оповестява по
друг обичаен начин. Индивидуалният административен акт може да бъде получен на
мястото, където е заявен, или на посочен точен адрес, в случай че е заявено получаване чрез
лицензиран пощенски оператор или по електронен път. „ЕСКО СЪРВИСИС” ООД не е
заявил изрично начинът за получаване на индивидуалните административни актове на КЕВР,
на които то е адресат.
С оглед на това, на „ЕСКО СЪРВИСИС” ООД е изпратено писмо на КЕВР с изх. № ЕЗРЛ-ПР-45 от 13.03.2019 г. и известие за доставяне № R PS 1040 07XIRO N, удостоверяващо
получаване на 18.03.2019 г., с което адресатът на издаденото от КЕВР Решение № Пр-Л-461
от 20.11.2018 г. е уведомен, че актът е изготвен и може да бъде получен на хартиен носител
на място в сградата на КЕВР. Едновременно с това Решение № Пр-Л-461 от 20.11.2018 г. е
публикувано на Интернет страницата на КЕВР на адрес: www.dker.bg в раздел „Решения за
2018 г.“ в пълен обем.
Предвид горното се налага заключението, че адресатът на Решение № Пр-Л-461 от
20.11.2018 г. е уведомен за издаването му и след 18.03.2019 г. е запознат със съдържанието
на акта и по всяко време е могъл да получи същия на хартиен носител, както и да го изтегли
от интернет страницата на КЕВР. С оглед на това може да се приеме, че връчването на
Решение № Пр-Л-461 от 20.11.2018 г. е извършено на 18.03.2019 г. чрез осигуряване на
„ЕСКО СЪРВИСИС” ООД на свободен достъп по електронен път до текста на решението на
адрес www.dker.bg.
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Съгласно справка по актуално състояние в Търговския регистър на Агенция по
вписванията за седалище и адрес на управление на „ЕСКО СЪРВИСИС“ ООД е вписан: гр.
Благоевград 2700, площад „Македония“ № 1, етаж 3, офис 3, а за адрес за кореспонденция с
НАП на територията на страната е вписан: гр. София 1784, район Младост, ж.к. „София
техпарк“, бул. „Цариградско шосе“ № 111 Б, бл. Инкубатор, ет. 2. В тази връзка за
уведомяване за дължимата лицензионна такса и приканване да я погаси, на „ЕСКО
СЪРВИСИС“ ООД е изпратено писмо на КЕВР с изх. № Ф-13-248-3 от 28.11.2018 г. на КЕВР
чрез „Български пощи“ ЕАД и:
1. Съгласно известие за доставяне № R PS 1040 07S4TJ 1 до адреса за седалище и
управление, писмото на КЕВР е получено на 03.12.2018 г.;
2. Известие за доставяне № R PS 1040 07S4TI 0 до адреса за кореспонденция с НАП,
писмото на КЕВР е получено на 05.12.2018 г.
До настоящия момент плащания от дружеството не са постъпвали.
Непогасените от „ЕСКО СЪРВИСИС” ООД задължения към КЕВР са формирани,
както следва:
Начислена е такса за 2018 г., изчислена при спазване на изискванията на чл. 3,
ал. 8 от Тарифата и във връзка с Решение № Пр-Л-461 от 20.11.2018 г. за прекратяване на
лицензия № Л-461-15 от 09.03.2016 г., в размер на 2 555,09 лева, дължима към 25.03.2019 г.,
от която сума е приспаднато направеното плащане в размер на 1 443,67 лева, постъпило на
30.03.2018 г. по банковата сметка на КЕВР (чл. 3, ал. 9 от Тарифата).
Общото задължение на „ЕСКО СЪРВИСИС” ООД към 25.03.2019 г. представлява
неплатен остатък от главница в размер на 1 111,42 лева, върху която сума, считано от
26.03.2019 г., се дължи законна лихва за забава до дата на постъпване на сумата по банковата
сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
Към настоящия момент задълженията на „ЕСКО СЪРВИСИС” ООД към КЕВР за
издадената му и прекратена Лицензия № Л-461-15 от 09.03.2016 г. за извършване на
дейността “търговия с електрическа енергия”, с включени права и задължения на
„координатор на стандартна балансираща група“ не са погасени.
Изказвания по т.3.:
А. Димитрова прочете проекта на решение.
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.
Съгласно чл. 36 от Счетоводната политика на КЕВР и на основание чл. 24, ал. 1, чл.
26, ал. 1 и чл. 34, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 166, ал. 2 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, КЕВР
Р Е Ш И:
1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по отношение
на “ЕСКО СЪРВИСИС“ ООД, както следва:
1.1
Начислена и неплатена остатък главница в размер на 1 111,42 лева (хиляда сто
и единадесет лева и четиридесет и две стотинки), дължима към 25.03.2019 г., представляваща
такса за 2018 г., изчислена при спазване на изискванията на чл. 3, ал. 8 от Тарифата и във
връзка с Решение № Пр-Л-461 от 20.11.2018 г. за прекратяване на лицензия № Л-461-15 от
09.03.2016 г., в размер на 2 555,09 лева, от която сума е приспаднато направеното плащане в
размер на 1 443,67 лева, постъпило на 30.03.2018 г. по банковата сметка на КЕВР (чл. 3, ал. 9
от Тарифата).
1.2
Върху неплатената главница в размер на 1 111,42 лева, считано от 26.03.2019
г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка
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на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
2. “ЕСКО СЪРВИСИС“ ООД да бъде уведомено за откриването на процедурата по т.
1, като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения и да бъде поканено
в същия срок да изпълни задължението си доброволно.
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 –
за, 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 относно откриване на процедура за установяване
на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от
„ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД.
„ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ БЪЛГАРИЯ” ЕООД е титуляр на Лицензия № Л-507-15 от
20.11.2018 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени
права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на
комбинирана балансираща група“, за срок от 10 (десет) години.
Лицензионните такси са определени съгласно Тарифата за таксите, които се събират
от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката (обн. ДВ,
бр. 89 от 12.10.2004 г., изм. ДВ. бр. 41 от 22.05.2007 г., изм. ДВ. бр. 10 от 06.02.2009 г., изм.
ДВ. бр. 90 от 31.10.2014 г., Тарифата). Съгласно Закона за изменение и допълнение на Закона
за енергетиката (ДВ бр. 17 от 06.03.2015 г.), считано от 06.03.2015 г. Държавната комисия за
енергийно и водно регулиране е преименувана в Комисия за енергийно и водно регулиране
(КЕВР).
Съгласно чл. 3, ал. 2 от Тарифата за лицензия, издадена при условията на чл. 39, ал. 1
от ЗЕ се събира първоначална и годишна такса.
Първоначалната такса е дължима в годината на издаване на лицензията, т.е. за 2018 г.
и е в размер на 15 000,00 лв. (чл. 3, ал. 2, т. 1 от Тарифата). Същата се заплаща в 7-дневен
срок от деня, следващ датата на връчването на решението (чл. 3, ал. 5 от Тарифата), след
която дата върху неплатените в срок 15 000,00 лева се дължи законна лихва за забава до
датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
След представена информация с доклад вх. № Е-Дк-1016/26.11.2018 г. от дирекция
„Електроенергетика и топлоенергетика“ за размера на дължимите такси, дирекция „Обща
администрация“ е извършила корекция в начисленията и е изготвила справка, приложена
към настоящия доклад, за дължимите суми от „ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ БЪЛГАРИЯ”
ЕООД
Съгласно разпоредбата на чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс (в сила до
10.10.2019 г.) административният акт, съответно отказът да се издаде акт, се съобщава в
тридневен срок от издаването му на всички заинтересовани лица, включително на тези, които
не са участвали в производството. Съобщаването може да се извърши чрез устно
уведомяване за съдържанието на акта, което се удостоверява с подпис на извършилото го
длъжностно лице, или чрез отправяне на писмено съобщение, включително чрез електронна
поща или факс, ако страната е посочила такива. Когато адресът на някое от заинтересованите
лица не е известен или то не е намерено на посочения от него адрес, съобщението се поставя
на таблото за обявления, в Интернет страницата на съответния орган или се оповестява по
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друг обичаен начин. Индивидуалният административен акт може да бъде получен на
мястото, където е заявен, или на посочен точен адрес, в случай че е заявено получаване чрез
лицензиран пощенски оператор или по електронен път.
Съгласно справка по актуално състояние в Търговския регистър на Агенция по
вписванията за седалище и адрес на управление е вписан гр. София, ул. „Позитано“
№ 34, ет. 2, като същия адрес е посочен в заявлението на адресата и за адрес за
кореспонденция с дружеството. За управител е вписан г-н Веселин Димитров Бекяров. С
оглед на това, на „ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ БЪЛГАРИЯ” ЕООД е изпратено писмо на КЕВР
с изх. № Е-ЗРЛ-Л-36 от 26.11.2018 г. и известие за доставяне № R PS 1040 07S4SG X,
удостоверяващо получаване на 28.11.2018 г., с което адресатът на издаденото от КЕВР
Решение № Л-507 от 20.11.2018 г. е уведомен, че актът е изготвен и може да бъде получен
на хартиен носител на място в сградата на КЕВР. Едновременно с това Решение № Л-507 от
20.11.2018 г. е публикувано на Интернет страницата на КЕВР на адрес: www.dker.bg в раздел
„Решения за 2018 г.“ в пълен обем.
Предвид горното се налага заключението, че адресатът на Решение № Л-507 от
20.11.2018 г. е уведомен за издаването му и след 28.11.2018 г. е запознат със съдържанието
на акта и по всяко време е могъл да получи същия на хартиен носител, както и да го изтегли
от интернет страницата на КЕВР. С оглед на това може да се приеме, че връчването на
Решение № Л-507 от 20.11.2018 г. е извършено на 28.11.2018 г. чрез осигуряване на
„ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ БЪЛГАРИЯ” ЕООД на свободен достъп по електронен път до
текста на решението на адрес www.dker.bg.
Своевременно с писмо на КЕВР изх. № Ф-13-49-29 от 28.11.2018 г. и известие за
доставяне № R PS 1040 07S4TK 2, удостоверяващо получаване на 03.12.2018 г. на адреса за
седалище и управление, „ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ БЪЛГАРИЯ” ЕООД е уведомен за
дължимата първоначална лицензионна такса за 2018 г. и е приканен да я погаси, но плащане
от дружеството не е постъпвало по банковата сметка на КЕВР.
Съгласно справка по актуално състояние в Търговския регистър на Агенция по
вписванията на 07.03.2019 г. за управител на „ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ БЪЛГАРИЯ” ЕООД
е вписан г-н Радослав Веселинов Илиев с постоянен адрес: гр. Пловдив,
ул. „Даме Груев“ № 15, ет. 2, ап. 6, а за седалище и адрес на управление на
дружеството е вписан: гр. София 1000, район Възраждане, ул. „Позитано“ № 34.
В тази връзка за уведомяване за дължимата първоначална лицензионна такса за 2018
г. и приканване да я погаси, на „ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ БЪЛГАРИЯ” ЕООД е изпратено
писмо на КЕВР с изх. № Ф-13-292-1 от 12.08.2019 г. чрез „Български пощи“ ЕАД, като:
1.
Съгласно известие за доставяне № R PS 1040 084P2O D до адреса за седалище
и управление в гр. София 1000, район Възраждане, ул. „Позитано“ № 34, писмото на КЕВР е
върнато с отбелязване от пощенските служители „непотърсен“;
2.
Съгласно известие за доставяне № R PS 1040 084P2P E до постоянния адрес на
управителя на дружеството: гр. Пловдив, ул. „Даме Груев“ № 15, ет. 2, ап. 6, писмото на
КЕВР е получено на 26.08.2019 г.
До настоящия момент плащания от дружеството не са постъпвали.
Непогасените от „ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ БЪЛГАРИЯ” ЕООД задължения към
КЕВР са формирани, както следва:
Начислена е първоначална такса за 2018 г., в размер на 15 000,00 лева, дължима към
05.12.2018 г., върху която сума, считано от 06.12.2018 г. се дължи законна лихва за забава до
датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
Към настоящия момент задълженията на „ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ БЪЛГАРИЯ”
ЕООД към КЕВР за издадената му № Л-507-15 от 20.11.2018 г. за извършване на дейността
„търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на
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стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“, за срок
от 10 (десет) години не са погасени.
Изказвания по т.4.:
А. Димитрова прочете проекта на решение.
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.
Съгласно чл. 36 от Счетоводната политика на КЕВР и на основание чл. 24, ал. 1, чл.
26, ал. 1 и чл. 34, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 166, ал. 2 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, КЕВР
Р Е Ш И:
1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по отношение на
„ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, както следва:
1.1 Начислена първоначална такса за 2018 г. в размер на 15 000,00 (петнадесет хиляди)
лева, дължима към 05.12.2018 г.
1.2
Върху неплатената главница в размер на 15 000,00 лева, считано от 06.12.2018
г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на
КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
2. „ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ БЪЛГАРИЯ” ЕООД да бъде уведомено за откриването на
процедурата по т. 1, като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения и
да бъде поканено в същия срок да изпълни задължението си доброволно.
В заседанието по точка четвърта 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 –
за, 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, след като разгледа доклад с вх. № Е-Дк-530 от 31.07.2019 г. от
извършена проверка по документи и на място на производствено-потребителна
кооперация „Старт - 93“ с. Караманово, община Ценово, разпоредена със Заповед З-Е112/14.06.2019 г. на Председателя на Комисия за енергийно и водно регулиране, установи
следното:
Административното производство е образувано на основание чл. 21, ал. 1, т. 42, чл. 75,
ал. 2, т. 1, чл. 76, ал. 2, чл. 77, ал. 2 и ал. 4, чл. 78, чл. 80 от Закона за енергетиката и чл. 10, ал.
1, т. 6 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на
нейната администрация. Със Заповед № З-Е-112/14.06.2019 г. на Предеседателя на
Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) е определена работна група,
със задача - извършване на проверка по документи и на място във връзка със сигнал с вх. №
Е-11ИН-00-316/23.07.2018 г. от Ахмед Арабов срещу производствено-потребителна
кооперация (ППК) „Старт - 93“ с. Караманово, община Ценово с цел установяване наличие
на данни за извършване на нарушения на Закона за енергетиката (ЗЕ).
С писмо изх. № Е-11ИН-00-316/17.06.2019 г. Комисията е уведомила ППК „Старт 93“ с. Караманово,община Ценово, че на основание чл. 78, ал. 2 и ал. 3 от ЗЕ на 25.06.2019 г.
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и 26.06.2019 г. следва да осигури на проверяващите лица свободен достъп до обекта, да
осигури присъствието на служител на ППК „Старт-93“ и да предостави всички счетоводни,
търговски и други документи, необходими за установяване на факти и обстоятелства,
свързани с обхвата на проверката.
С писмо изх. № Е-11ИН-00-316/18.06.2019 г. Комисията е уведомила
„Електроразпределение Север” АД, че следва да осигури присъствието на представител на
електроразпределителното дружество на 25.06.2019 и 26.06.2019 г. на обекта. За нуждите на
проверката е необходимо представителят да осигури достъп до електромерното табло, в
което е монтиран електромерът измерващ електрическата енергия на обекта.
На 25.06.2019 г. длъжностните лица са посетили територията на „бивш телеугоителен
комплекс“ и бивш стопански двор на ТКЗС на адрес: м. Ливадите, с. Караманово и офис на
ППК „Старт - 93“ в с. Караманово.
Съгласно разпоредбата на чл. 80, ал. 1 от ЗЕ, за резултатите от извършената проверка
е съставен Констативен протокол № Е-13 от 25.06.2019 г., в присъствието на:
1. Мария Апостолова - отговорник мрежови измервателен район 7- гр. Бяла към
„Електроразпределение Север“ АД;
2. Радослав Копчев - електромонтьор по експлоатация на мрежи и средства за
търговско измерване към „Електроразпределение Север“ АД;
3. Таня Борисова-главен счетоводител на ППК „Старт - 93“.
Председателят на ППК „Старт - 93“ Михаил Билев Петков не е присъствал при
съставянето на Констативния протокол, въпреки че е надлежно уведомен за посещението на
длъжностните лица с писмо изх. № Е-11ИН-00-316/17.06.2019 г. На съставянето на
констативния протокол не е присъствал и упълномощен представител на проверяваното лице
с право да му бъде връчен констативния протокол.
В законоустановения тридневен срок, в КЕВР не са постъпили обяснения от ППК
„Старт - 93“.
Констатации от проверката:
На територията на „бивш телеугоителен комплекс“ и бивш стопански двор на ТКЗС на
адрес: м. Ливадите, с. Караманово са присъединени два клиента към електроразпределителната
мрежа на „Електроразпределение Север“ АД, захранени от трафопост „Стопански двор 1“:
ППК „Старт – 93“ и „Вардмекс“ ООД. Трафопостът е собственост на ППК „Старт - 93“ с.
Караманово.
Потребената електрическа енергия на клиент ППК „Старт - 93“ се измерва с директен
електромер № 114081050318331, марка ISKRA, 3х230/400 V, 120 A. На захранващия кабел са
монтирани електрически предпазители 200 А.
Понястоящем собствеността на „бившия телеугоителен комплекс“ и бивш стопански
двор на ТКЗС е разделена на няколко отделни имота, които се захранват с електроенергия от
трафопост „Стопански двор 1“. Собствениците на имотите се захранват с електрическа енергия
със съгласието на ППК „Старт - 93“. Консумираната електрическа енергия се измерва
посредством електромери, закупени от собствениците. Отчитането на електрическата енергия
се извършва от служител на ППК „Старт - 93“.
Отчетената електрическа енергия на всеки собственик се фактурира ежемесечно от
ППК „Старт - 93“.
С оглед представените от електроразпределителното дружество данни,
направените констатации и изводи в хода на проверката могат да се формулират
следните заключения:
На основание чл. 201, ал. 1, т. 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. Целите, за които се налагат принудителните
административни мерки са нормативно определени в чл. 201, ал. 2 от ЗЕ, както следва: за
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предотвратяване или преустановяване на нарушенията, както и за отстраняване на вредните
последици от тях.
Като е извършвало дейности по ЗЕ без лицензия ППК „Старт - 93“ с. Караманово,
община Ценово е осъществило нарушението по чл. 205, ал. 1 от ЗЕ.
Изказвания по т.5.:
Докладва К. Николов. Във връзка с липса на необходимия брой изискуеми гласове
при предходното разглеждане на доклада, същият е внесен за повторно разглеждане.
Работната група предлага на Комисията да наложи следната принудителна административна
мярка на ППК „Старт - 93“ с. Караманово:
1. В 7-дневен срок от получаване на настоящото решение да преустанови
извършването на дейностите по „фактуриране на електрическа енергия“ и по „отчитане на
електрическа енергия“, подлежащи на лицензиране по ЗЕ.
2. В 7-дневен срок от изпълнение на мярката по т. 1 да представи в Комисията
информация за извършените действия.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 78, ал. 2, т. 5, чл. 80, ал. 4, т. 3, чл. 201,
ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 1, б. „а“, ал. 3, чл. 202, ал. 1 и чл. 203, ал. 1 и ал. 2 от Закона за
енергетиката, във връзка с Констативен протокол от 25.06.2019 г. и чл. 43, ал. 1 и ал. 6 от
Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната
администрация, работната група предлага на КЕВР да вземе следните решения:
1.
Да приеме настоящия доклад;
2.
Да приеме приложения проект на решение за налагане на принудителна
административна мярка на ППК „Старт - 93“ с. Караманово, община Ценово.
П. Трендафилова каза, че от доклада не става ясно дали се касае за дейност по
продажба на електрическа енергия или се касае за префактуриране на разходите, защото има
разлика между двете неща.
К. Николов отговори, че в хода на проверката е установено, че тази производствена
кооперация е назначила служител на длъжност отчетник, който извършва отчитане, а след
това кооперацията извършва и фактуриране на електрическа енергия.
И. Н. Иванов каза, че кооперацията не извършва продажба, а фактуриране на
изразходваната електрическа енергия.
П. Трендафилова каза, че това е префактуриране на разходи, които е направил
собственикът на ...
К. Николов отговори, че не е префактуриране, защото те получават фактура и издават
друга. Получават обща фактура от Енерго-Про, а издават от своя страна отделни фактури за
електрическа енергия на всички собственици.
П. Трендафилова каза, че това е масова практика, когато едната страна е титуляр по
партидата и получава фактура от електроразпределителното дружество, а ползвателите са
различни страни. Дори има становище от НАП, където се разглежда точно този казус, и няма
проблем.
К. Николов обясни, че не е еднаква цената, на която...
П. Трендафилова каза, че това тогава е проблем, но това не се вижда от доклада.
И. Н. Иванов установи, че няма други изказвания и подложи на гласуване проекта на
решение.
Предвид гореизложеното с цел преустановяване на нарушението и на основание чл.
78, ал. 2, т. 5, чл. 80, ал. 4, т. 3, чл. 201, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 1, б. „а“, ал. 3, чл. 202, ал. 1 и чл.
203, ал. 1 и ал. 2 от Закона за енергетиката, във връзка с Констативен протокол № Е–13 от
25.06.2019 г.
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
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РЕШИ:
Дава на ППК „Старт - 93“ с. Караманово, община Ценово следните задължителни
писмени разпореждания:
1. В 7-дневен срок от получаване на настоящото решение да преустанови
извършването на дейностите, по „фактуриране на електрическа енергия“ и по „отчитане на
електрическа енергия“ подлежащи на лицензиране по ЗЕ.
2. В 7-дневен срок от изпълнение на мярката по т. 1 да представи в Комисията
информация за извършените действия.
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 –
за, 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:
Приема Проектобюджет за 2020 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2021 и 2022
г. на Комисия за енергийно и водно регулиране.
По т.2. както следва:
Издава по отношение на „ДИКС 2001 - ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ” ООД,
ЕИК 202531279, със седалище и адрес на управление: Република България,
гр. Ямбол 8600, ул. „Здравец“ № 1,
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна такси
и лихва за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт.
По т.3. както следва:
Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по отношение на
“ЕСКО СЪРВИСИС“ ООД.
По т.4. както следва:
Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по отношение на
„ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ БЪЛГАРИЯ” ЕООД
По т.5. както следва:
Дава на ППК „Старт - 93“ с. Караманово, община Ценово следните задължителни
писмени разпореждания:
1. В 7-дневен срок от получаване на настоящото решение да преустанови
извършването на дейностите, по „фактуриране на електрическа енергия“ и по „отчитане на
електрическа енергия“ подлежащи на лицензиране по ЗЕ.
2. В 7-дневен срок от изпълнение на мярката по т. 1 да представи в Комисията
информация за извършените действия.
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Приложения:
1. Доклад с вх. № О-Дк-520 от 09.09.2019 г. - проектобюджет за 2020 г. и
актуализираната бюджетна прогноза за 2021 и 2022 г. на КЕВР;
2. Акт № УДВ-64 от 12.09.2019 г. - „ДИКС 2001-ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ“ ООД;
3. Доклад с вх. № О-Дк-517 от 05.09.2019 г. - откриване на процедура за установяване
на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от „ЕСКО
СЪРВИСИС“ ООД;
4. Доклад с вх. № О-Дк-518 от 09.09.2019 г. - откриване на процедура за установяване
на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от
„ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД;
5. Доклад с вх. № Е-Дк-530 от 31.07.2019 г. и Решение на КЕВР № ПАМ-6/12.09.2019
г. – проверка по документи и на място във връзка със сигнал с вх. № Е-11ИН-00316/23.07.2018 г. от Ахмед Арабов срещу производствено-потребителна кооперация „Старт 93“ с. Караманово, община Ценово, с цел установяване наличие на данни за извършване на
нарушения на Закона за енергетиката, разпоредена със Заповед № З-Е-112/14.06.2019 г. на
Председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

.................................................
(Р. Осман)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

.................................................
(А. Йорданов)
.................................................
(Г. Златев)
.................................................
(Е. Харитонова)

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
Р. ТОТКОВА

.................................................
(Д. Кочков)
.................................................
(П. Трендафилова)

Протоколирал:
(А. Фикова - главен експерт)
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