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П Р О Т О К О Л 

 

№ 81 

 
София, 16.05.2018 година 

 

 

Днес, 16.05.2018 г. от 10:01 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 по т.1 и т.2. По т.3, т.4, т.5, т.6 и т.7 от дневния ред 

заседанието се ръководи от Ремзи Осман – член на Комисията за енергийно и водно 

регулиране.  

 

На заседанието присъстваха членовете на Комисията Светла Тодорова, Ремзи 

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

Пенка Трендафилова и главният секретар Росица Тоткова (без право на глас).  

 

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

Митев – директор на дирекция „Обща администрация“, И. Александров – началник на 

отдел „Цени и лицензии: електропроизводство, ВКП на електрическа и топлинна енергия“ 

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 и проект на решение относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-4 от 09.02.2018 

г. от „ТЕЦ Марица изток 2“ 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, Радостина Методиева, Ели Алексиева, Радослав Наков 
 

2. Доклад с вх № О.Дк-195 от 11.05.2018 г. и проект на писмо относно проект за 

изменение и допълнение на Закона за устройство на територията. 

Работна група: Юлиян Митев, Елена Маринова, Пламен Младеновски, Агапина 

Иванова, Ивайло Касчиев, Милен Трифонов, Юлиан Стоянов, Силвия Петрова 

 

3. Доклад с вх. № О-Дк-190 от 11.05.2018 г. относно откриване на процедура за 

установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от 

„Топлофикация Казанлък“ АД – в несъстоятелност. 

Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова,  
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Анжела Димитрова, Петя Георгиева, Теодора Бельова 

 

4. Доклад с вх. № О-Дк-191 от 11.05.2018 г. относно откриване на процедура за 

установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от 

„Топлофикация - Шумен“ ЕАД – в несъстоятелност. 

Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова,  

Анжела Димитрова, Петя Георгиева, Теодора Бельова 

 

5. Доклад с вх. № О-Дк-192 от 11.05.2018 г. относно откриване на процедура за 

установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от 

„ЕС И И ПАУЪР ТРЕЙДИНГ“ АД. 

Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова,  

Анжела Димитрова, Милен Трифонов, Теодора Бельова 

 

6. Доклад с вх. № О-Дк-193 от 11.05.2018 г. относно прекратяване на 

производството за установяване на публично държавно вземане по отношение на 

„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕООД, гр. Петрич. 

Докладват: Юлиян Митев, Елена Маринова, Анжела Димитрова, Теодора Бельова 

 

7. Доклад с вх. № О-Дк-189 от 11.05.2018 г. относно откриване на процедура за 

установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от 

„ПОЛИМЕРИ“ АД – в несъстоятелност. 

Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова,  

Анжела Димитрова, Петя Георгиева, Теодора Бельова 

 
 

По т.1. Комисията, след като разгледа заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-4 от 09.02.2018 

г. от „ТЕЦ Марица изток 2“ 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-4 от 09.02.2018 г. от „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД с искане за 

издаване на разрешение за сключване на договор за заем със срок на погасяване по-дълъг 

от една година, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 92, ал. 

1, т. 2 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката 

(НЛДЕ).  

Към заявлението дружеството е представило следните документи: копие на препис 

- извлечение от решение по т. 2 от Протокол № 59 от 20.12.2017 г. на Съвета на 

директорите на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД; копие на препис - извлечение от решение по 

т.1.4 от Протокол № 7-2018 от 06.02.2018 г. на Съвета на директорите на „Български 

Енергиен Холдинг“ ЕАД (БЕХ ЕАД); проект на договор за заем между „ТЕЦ Марица 

изток 2“ ЕАД и БЕХ ЕАД; проект на погасителен план; прогнозен паричен поток за 

периода на обслужване на заема за периода 2018-2022 г.  

С писмо с изх. № Е-ЗЛР-Р-4 от 22.02.2018 г. на КЕВР от дружеството са изискани 

допълнителни данни и документи. С писма с вх. № Е-ЗЛР-Р-4 от 01.03.2018 г., с вх. № Е-

ЗЛР-Р-4 от 01.03.2018 г. и с вх. № ЗЛР-Р-4 от 21.03.2018 г. „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД е 

представило следните документи: прогнозен отчет за доходите и прогнозен отчет за 

финансовото състояние за периода 2018 г. – 2022 г., включващи и информация за 2017 г.; 

копие на документ за внесена такса в размер на 500 лева и Протокол № Е-РД-21-9 от 

20.03.2018 г. на министъра на енергетиката за разрешаване на БЕХ ЕАД да сключи 

договор за новиране на задължения на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД. За проучване на 

обстоятелствата в заявлението и приложенията към него е сформирана работна група със 
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Заповед № З-E-12 от 19.02.2018 г. на председателя на КЕВР. 

Въз основа на предоставената информация и документи от заявителя и 

направеното проучване са установени следните факти и са направени следните 

изводи: 

„ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД е еднолично акционерно дружество, учредено по реда 

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

Министерството на правосъдието с ЕИК 123531939, със седалище и адрес на управление: 

област Стара Загора, община Раднево, с. Ковачево, с предмет на дейност: производство на 

електрическа и топлинна енергия, пренос и разпределение на топлинна енергия, 

строителна и ремонтна дейност в областта на електроенергетиката и топлоенергетиката, 

строителна и ремонтна дейност в областта на електропроизводството и 

топлопроизводството, инвестиционна дейност, придобиване и разпореждане с авторски 

права, права върху изобретения, търговски марки и промишлени образци, ноу-хау и други 

обекти на интелектуалната собственост, както и всяка друга дейност незабранена със 

закон или друг нормативен акт, а когато се изисква издаване на разрешение или лиценз, 

след получаване на разрешението или лиценза.  

Дружеството се представлява от Живко Димитров Динчев. Капиталът на „ТЕЦ 

Марица изток 2“ ЕАД е в размер на 89 676 350 (осемдесет и девет милиона шестстотин 

седемдесет и шест хиляди триста и петдесет) лева и е изцяло внесен. Капиталът е разделен 

на 8 967 635 (осем милиона деветстотин шестдесет и седем хиляди шестстотин тридесет и 

пет) броя поименни акции с номинална стойност от 10 (десет) лева всяка. Едноличен 

собственик на капитала е БЕХ ЕАД, ЕИК 831373560. 

„ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД е титуляр на лицензия № Л-091-01 от 21.02.2001 г. за 

извършване на дейността „производство на електрическа енергия“. 

С подаденото заявление дружеството е поискало да му бъде издадено разрешение 

да сключи договор за заем с БЕХ ЕАД с предмет дължимите от „ТЕЦ Марица изток 2“ 

ЕАД към БЕХ ЕАД от договор за продажба на квоти за емисии на парникови газове № 22-

2017 от 30.03.2017 г. парични суми на стойност 70 000 000,00 лева (седемдесет милиона 

лева и нула ст.), да бъдат обединени и оформени като търговски заем. 

Горното искане е обосновано със следните аргументи: 

Между „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД и БЕХ ЕАД е сключен договор № 22-2017 от 

30.03.2017 г. (№ на ТЕЦ - 1510) за покупка на 7 350 000 тона квоти за парникови газове на 

стойност 37 834 875 евро (тридесет и седем милиона осемстотин тридесет и четири хиляди 

осемстотин седемдесет и пет евро). Във връзка с изпълнението на договора от БЕХ ЕАД е 

издадена фактура № 0000007713 от 31.03.2017 г. на стойност 73 998 583,57 лева без ДДС 

(88 798 300,28 лева с ДДС) със срок за плащане до 30.06.2017 г. При просрочие на 

задължението „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД дължи лихва за забава в размер на ОЛП + 10%, 

изчислена за всеки ден просрочие на главницата, съгласно Постановление № 426 на 

Министерския съвет от 18.12.2014 г. 

„ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД посочва, че до момента е заплатило 14 799 716,71 

(четиринадесет милиона седемстотин деветдесет и девет хиляди седемстотин и 

шестнадесет лв. и 71 ст.) лева, представляващи равностойността на ДДС по фактура № 

0000007713 от 31.03.2017 г., 3 998 583,57 лева, представляващи част от главницата по 

задължението, както и 3 896 184,05 лева лихви за забава за периода от 01.07.2017 г. до 

31.12.2017 г. 

С решение по т. 2 от Протокол № № 59 от 20.12.2017 г. Съветът на директорите на 

„ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД е взел решение за преобразуване на част от задълженията към 

БЕХ ЕАД, произтичащи от договор за продажба на квоти за емисии на парникови газове 

№ 22-2017 от 30.03.2017 г. на стойност 70 000 000,00 (седемдесет милиона лева и нула ст.) 

лева, като същите се новират в ново задължение по заем. 

С решение по т.1.4 от Протокол № 7-2018 от 03.02.2018 г., Съветът на директорите 

на БЕХ ЕАД е одобрил новирането на задълженията на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД към 

БЕХ ЕАД, произтичащи от договор за продажба на квоти за емисии на парникови газове 
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№ 22-2017 от 30.03.2017 г. в договор за заем. 

С Протокол № E-РД-21-9 от 20.03.2018 г. министърът на енергетиката е дал 

разрешение за сключването на договор за заем с цел новиране на задължения на „ТЕЦ 

Марица изток 2“ ЕАД, произтичащи от договор за продажба на квоти № 22-2017 от 

30.03.20117 г. остатъчен размер от 70 000 000 (седемдесет милиона) лева, в нов договор за 

заем към БЕХ ЕАД.  

„ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД посочва, че задължението към БЕХ ЕАД е с настъпил 

падеж и е просрочено, поради което след новирането и разсрочването му ще се постигне 

намаление на финансовите разходи за лихви за просрочие, както и ще се оптимизират 

паричните потоци на дружеството. 

Представеният проект на договор за заем предвижда следните основни 

условия: 

1. Размер на заема (главница) –70 000 000,00 лева. (седемдесет милиона лева и нула 

ст.); 

2. Дата на влизане в сила на договора за заем: 01.01.2018 г. 

3. Срок на погасяване на заема - до 31.12.2022 г. в т.ч.:  

- гратисен период за плащания по главницата – от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. (12 

месеца); 

- срок на погасяване на главницата – от 01.01.2019 г. до 31.12.2022 г. (48 месеца); 

4. Лихвен процент по заема – съгласно приетите от БЕХ ЕАД с решение по т.1.2. от 

Протокол № 52-2016 от 23.08.2016 г. лихвени нива за вътрешногрупови кредити (5,125% и 

приложима надбавка от 0,45% или 5,575% годишно); 

5. Лихва за забава – при просрочие изцяло или частично на сумата по заема, 

заемополучателят дължи лихва за забава върху размера на неплатената в срок сума за 

всеки просрочен ден просрочие в размер на основен лихвен процент + 10%, изчислена за 

всеки ден просрочие, съгласно Постановление № 426 на Министерския съвет от 

18.12.2014 г.; 

6. Обезпечение - без обезпечение; 

7. Начин на плащане – съгласно погасителен план (Приложение № 4 към договора) 

– на анюитетни вноски за главницата и за лихвата, извършвани веднъж месечно на 

последния ден на всеки календарен месец. 

Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 23, пр. 2 от ЗЕ КЕВР разрешава извършването на сделки, 

които водят или могат да доведат до нарушаване сигурността на снабдяването вследствие 

на задлъжнялост на енергийното предприятие. Такива сделки са и заеми със срок на 

погасяване, по-дълъг от една година (арг. от чл. 92, ал. 1, т. 2 от НЛДЕ). В конкретния 

случай сделката, за чието сключване се иска разрешение представлява заем със срок на 

погасяване 3 години. Следователно разглежданата сделка попада в приложното поле на 

чл. 21, ал. 1, т. 23, пр. 2 от ЗЕ във връзка с чл. 92, ал. 1, т. 2 от НЛДЕ и следва да бъде 

разгледана от КЕВР с оглед установяване на влиянието на тази сделка върху сигурността 

на снабдяването вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятие. Последното се 

обосновава въз основа на резултатите от извършен анализ на база на представения от 

„ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД прогнозен отчет на паричните потоци за периода 2018 г. - 

2022 г., приложение към бизнес програмата на дружеството.  

Прогнозираният от заявителя паричен поток за периода 2018 г. – 2022 г., обхваща 

периода на погасяване на кредита до 31.12.2022 г., отчита ефекта от постъпленията, 

респективно плащанията по заеми. Прогнозният отчет на паричните потоци на 

дружеството е представен в таблицата по-долу: 
                          хил.лв. 

 Паричен поток 
2017 г. 

очаквано 
 2018 г.   2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Нетен паричен 

поток от 

оперативна 

дейност в т. ч. 

126 061 122 579 193 490 176 492 145 603  118 924 
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Постъпления от 

продажби 
631 412 604 900 617 684 622 365 646 275 661 313 

Постъпления от 

НЕК критична 

инфраструктура 

0 67 084 92 025 77 801 77 801 77 801 

Постъпления от 

други продажби 
8 569 7 245 6 125 6 195 6 245 6 235 

Плащания към 

доставчици 
-354 321 -402 192 -366 978 -376 591 -432 789 -476 329 

Плащания към 

персонал и 

осигурителни 

институции 

-106 801 -104 127 -101 014 -98 583 -95 989 -93 395 

Други плащания, 

нетно 
-52 798 -50 331 -54 352 -54 695 -55 940 -56 701 

Общо парични 

потоци от 

инвестиционна 

дейност 

-46 737 -105 722 -146 952 -115 715 -85 545 -59 148 

Общо парични 

потоци от 

финансова 

дейност в т.ч. 

 

-47 786 -55 537 -45 962 -60 407 -59 716 -59 297 

Постъпления от 

получени заеми 
35 801      

Плащания по 

получени заеми 
-78 689 -39 996 -33 003 -50 936 -53 848 -56 527 

Платени лихви -4 898 -15 541 -12 959 -9 471 -5 868 -2 770 

Изменения на 

паричните 

средства и 

парични 

еквиваленти 

31 538 -38 680 576 370 342 479 

Пари и парични 

еквиваленти в 

началото на 

периода 

8 594 40 132 1 452 2 028 2 398 2 740 

Пари и парични 

еквиваленти в 

края на периода 

40 132 1 452 2 28 2 398 2 740 3 219 

 

Видно от таблицата, в прогнозния отчет на паричните потоци в периода 2018 г. – 

2022 г. дружеството, освен постъпления от продажби на електрическа енергия и 

постъпления от други продажби е заложило и постъпления от „Национална електрическа 

компания“ ЕАД, свързани с критична инфраструктура в енергетиката. При така приетите 

от дружеството допускания и прогнози за постъпленията и плащанията за цялостната 

дейност, прогнозният отчет на паричните потоци за периода 2018 г. - 2022 г. е 

положителен и показва, че „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД ще осигури паричен ресурс, 

необходим за обслужване на задълженията по заема.  

В случай, че дружеството не получи прогнозираните постъпления за критична 

инфраструктура в енергетиката, при условие, че от една страна, бъдат осигурени 

прогнозираните приходи от продажби на електрическа енергия и от друга, при запазени 

стойности на прогнозираните плащания, „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД ще бъде в 

затруднение със собствени средства да обслужва задълженията си към БЕХ ЕАД по 

разглеждания договор за заем. В следствие на това, дружеството би могло да се окаже в 

невъзможност да изплаща задълженията си по договора за заем, като за тяхното 

изплащане следва да се осигури съответния привлечен финансов ресурс. 
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Въз основа на гореизложеното Комисията приема, че ако „ТЕЦ Марица изток 

2“ ЕАД спазва заложените параметри в представените финансови разчети и 

прогнози за периода на кредита, включително прогнозираните постъпления 

свързани с критична инфраструктура в енергетиката, то дружеството ще осигури 

финансов ресурс необходим за обслужване на задълженията към БЕХ ЕАД по 

договора за заем, следователно сключването на заема няма да застраши сигурността 

на снабдяването вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятие. От друга 

страна, предвид факта, че натрупаните задължения на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД 

към БЕХ ЕАД по договор № 22-2017 от 30.03.2017 г. за продажба на квоти за емисии 

на парникови газове са просрочени, след новирането и разсрочването им ще се 

постигне намаление на финансовите разходи за лихви за просрочие, както и ще 

окаже влияние върху паричните потоци за частичното им оптимизиране.  

 

 Изказвания по т.1.: 

 Докладва Р. Методиева. В Комисията за енергийно и водно регулиране е постъпило 

заявление от „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД с искане за издаване на разрешение за 

сключване на договор за заем с БЕХ ЕАД. Чрез този заем дължимите на холдинга парични 

суми (на стойност 70 000 000 лв.) по договор за продажба на квоти за емисии за парникови 

газове ще бъдат обединени и оформени като търговски заем, който е със срок на 

погасяване по 31.12.2022 г. Разглежданата сделка попада в приложното поле на чл. 21, ал. 

1, т. 23 от Закона за енергетиката и чл. 92, ал. 1, т. 2 от Наредба № 3 за лицензиране на 

дейностите в енергетиката, според които КЕВР разрешава сделки, които водят или могат 

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

енергийното предприятие. Такива сделки са и заемите със срок на погасяване, който е по-

дълъг от една година. Сделката следва да бъде разгледана от КЕВР – с оглед установяване 

на нейното влияние върху сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост на 

енергийното предприятие.  

 Ц. Камбурова представи конкретните параметри по заема. Тази заем е в резултат на 

съществуващ договор между БЕХ ЕАД и „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД за покупка на квоти 

за парникови газове на стойност 37 834 875 евро. Във връзка с изпълнението на договора е 

издадена фактура, която е със срок на изпращане до 30.06.2017 г. Това задължение е 

просрочено и има лихви за всеки ден просрочие, съгласно Постановление № 426 на 

Министерския съвет от 18.12.2014 г. „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД посочва, че до момента е 

заплатило 14 799 716,71 лв., представляващи равностойността на ДДС по фактурата, 3 998 

583 лева, представляващи част от главницата по задължението, както и част от лихвите за 

забава за периода от 01.07.2017 г. до 31.12.2017 г. Съветът на директорите на „ТЕЦ 

Марица изток 2“ ЕАД е взел решение за преобразуване на остатъка от задълженията към 

БЕХ ЕАД, произтичащи от договор за продажба на квоти за емисии на парникови газове 

на стойност 70 000 000,00 лв. като същите се новират в ново задължение по заем. По този 

въпрос има решение на Съвета на директорите на БЕХ ЕАД и на министъра на 

енергетиката, които са дали разрешение за сключването на договор за заем. 

Представеният проект на договор за заем предвижда следните основни условия: 

 - Размер на заема (главница) – 70 000 000,00 лева; 

 - Дата на влизане в сила на договора за заем: 01.01.2018 г. 

 - Срок на погасяване на заема - до 31.12.2022 г. в т.ч.:  

           - гратисен период за плащания по главницата – от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. (12 

месеца); 

          - срок на погасяване на главницата – от 01.01.2019 г. до 31.12.2022 г. (48 месеца). 

 Не се предвижда обезпечение по договора. Представена е финансова обосновка и 

паричен поток за периода на обслужване на кредита, който отчита ефекта от 

постъпленията, респективно плащанията по кредита. Паричният поток е приложен в 

таблицата от доклада. От него се вижда, че дружеството, освен постъпления от продажби 

на електрическа енергия и постъпления от други продажби, е заложило и постъпления от 
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„Национална електрическа компания“ ЕАД, свързани с критична инфраструктура. При 

така приетите от дружеството допускания и прогнози за постъпленията и плащанията за 

цялостната дейност, прогнозният отчет на паричните потоци е положителен и показва, че 

„ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД ще осигури паричен ресурс, необходим за обслужване на 

задълженията по заема. В случай, че дружеството не получи прогнозираните постъпления 

за критична инфраструктура в енергетиката, при условие, че от една страна, бъдат 

осигурени прогнозираните приходи от продажби на електрическа енергия и от друга, при 

запазени стойности на прогнозираните плащания, дружеството ще бъде в затруднение със 

собствени средства да обслужва задължението си. Вследствие на това, дружеството би 

могло да се окаже в невъзможност да изплаща задълженията си по договора за заем, като 

за тяхното изплащане следва да се осигури съответния привлечен финансов ресурс. Въз 

основа на гореизложеното може да се направи извод, че ако „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД 

спазва заложените параметри в представените финансови разчети и прогнози за периода 

на заема, включително прогнозираните постъпления свързани с критична инфраструктура 

в енергетиката, то дружеството ще осигури финансов ресурс необходим за обслужване на 

задълженията към БЕХ ЕАД по договора за заем, следователно сключването на заема 

няма да застраши сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост на 

енергийното предприятие. От друга страна, предвид факта, че натрупаните задължения по 

договора от месец март 2017 г. за продажба на квоти за емисии на парникови газове са 

просрочени, след новирането и разсрочването им ще се постигне намаление на 

финансовите разходи за лихви за просрочие, както и ще окаже влияние върху паричните 

потоци за частичното им оптимизиране. Предвид гореизложеното и на основание чл. 43, 

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

нейната администрация, чл. 21, ал. 1, т. 23, пр. 2 от Закона за енергетиката, във връзка с 

чл. 92, ал. 1, т. 2 и ал. 4, т. 2 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите 

в енергетиката, работната група предлага на Комисията за енергийно и водно регулиране 

да приеме следните решения: 

 1. Да приеме доклада; 

 2. Да даде разрешение на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД да сключи с „Български 

Енергиен Холдинг” ЕАД договор за заем съгласно представения със заявление с вх. № Е-

ЗЛР-Р-4 от 09.02.2018 г. проект на договор, ведно с приложенията към него. 

 А. Йорданов каза, че е искал работната група малко повече да разясни 

постъпленията във връзка с критичната инфраструктура, защото на тях „ТЕЦ Марица 

изток 2“ ЕАД залага да обслужва кредита. А. Йорданов допълни, че не си представя как те 

ще постъпват от НЕК ЕАД (съгласно нормативната уредба) и как изобщо се е акумулират 

в НЕК ЕАД, за да може дружеството да се разплати с „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД. Добре е 

работната група да анализира малко по-задълбочено този въпрос.  

 Ц. Камбурова отговори, че точно това е направено в анализа. „ТЕЦ Марица изток 

2“ ЕАД ще трябва да използва привлечени средства, ако не се осигурят постъпленията, 

свързани с критична инфраструктура. Ц. Камбурова допълни, че лично е разговаряла с 

представители на дружеството, които са заявили, че това ще бъде предвидено. Затова в 

доклада е записано, че има и възможност да не се осигурят тези средства и ще трябва да се 

използва привлечен капитал.  

 А. Йорданов запита в какво качество НЕК ЕАД счита, че ще заплаща за критична 

инфраструктура - в качеството на обществен доставчик или в качеството на производител. 

Откъде тези пари ще постъпят в НЕК ЕАД, за да се разплаща с тях? Това е съществен 

въпрос. Допускането, че тези парични потоци ще ги има е доста хипотетично.  

 Е. Харитонова запита в какъв размер са тези парични потоци.  

 Ц. Камбурова отговори, че размерът на паричните потоци е посочен в таблицата – 

постъпления от критична инфраструктура в размер на 67 млн. лв., на 92 млн. лв. през 2019 

г., а през следващите периоди е 77 млн. лв. Затова работната група е записала, че 

дружеството ще трябва да вземе привлечени средства. Тези  постъпления от критична 

инфраструктура няма да се получат, но по този кредит има много високи лихви от 10%. С 
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този заем финансовите условия стават малко по-благоприятни. Просрочените лихви ще 

бъдат спрени и ще се даде гратисен период от една година. И в единия, и в другия случай 

средствата трябва да се изплатят. Със сключването на този заем финансовите условия се 

облекчават.  

А. Йорданов каза, че не коментира целесъобразността на заема, а един от 

аргументите, който е посочен в анализа на работната група. Той е прекалено хипотетичен 

и е фактор, който може да се случи, но може и да не се случи. Не се виждат предпоставки 

това да се случи. Знае се, че редът за компенсиране на разходите за критична 

инфраструктура е малко по-различен и е установен в закона. Не е ясно как тези пари 

първо ще постъпят в НЕК ЕАД, за да може след това да се разпрати с тях. Това не изменя 

извода по същество относно кредита, но е добре този аргумент да се коментира още малко 

и с НЕК ЕАД, ако е необходимо.  

Ц. Камбурова каза, че е говорила с главния счетоводител. Аргументите му не са 

били достатъчно убедителни. 

Е. Харитонова каза, че сега се разглеждат заявленията на енергийните дружества. 

„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД подало ли е критична инфраструктура?  

Ц. Камбурова каза, че не може да отговори на този въпрос.  

И. Александров каза, че НЕК ЕАД и „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД могат да бъдат 

запитани като им се изпрати писмо след заседанието. Това може да се направи за 

допълнително изясняване на въпроса. Очевидно е, че работната група няма отговор на 

този въпрос.  

А. Йорданов каза, че се опасява, че в този случай става въпрос за разширено 

тълкуване на понятието разходи за критична инфраструктура. Това понятие е 

дефинирано и то не обслужва функционирането на производствената мощност, а само 

отделни мероприятия, които са свързани със защитата на критична инфраструктура при 

определени ситуации. А. Йорданов каза, че този аргумент в доклада му се струва малко 

спорен.  

И. Иванов каза, че работната група е предложила Комисията да се произнесе по 

проекта на решение (както е формулиран в края на доклада), но заедно с това да се 

изпрати писмо до НЕК ЕАД, въпреки че самата работна група е разгледала този въпрос в 

отделен абзац преди диспозитива. Дружеството ще трябва да обслужва задължението си с 

привлечен капитал, ако не получи тези постъпления. И. Иванов каза, че подлага на 

гласуване проекта на решение.  

 

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

енергетиката и чл. 92, ал. 1, т. 2 и ал. 4, т. 2 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране 

на дейностите в енергетиката, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

РЕШИ: 

 

Разрешава на „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД да сключи с „Български Енергиен 

Холдинг“ ЕАД договор за заем в размер на 70 000 000,00 лева (седемдесет милиона лева) 

съгласно представения със заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-4 от 09.02.2018 г. проект на 

договор, ведно с приложенията към него 

 

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

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

Георги Златев, Евгения Харитонова, Пенка Трендафилова. 

 

Решението е взето с осем гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Светла Тодорова – за, 

Ремзи Осман – за, Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за, 
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Евгения Харитонова – за, Пенка Трендафилова - за), от които четири гласа (Александър 

Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова) на членовете на 

Комисията със стаж в енергетиката. 
 

По т.2. Комисията разгледа доклад с вх. № О-Дк-195 от 11.05.2018 г. и проект на 

писмо относно проект за изменение и допълнение на Закона за устройство на 

територията. 

 

Изказвания по т.2.: 

Докладва С. Петрова. В Комисията за енергийно и водно регулиране е постъпило 

писмо от председателя на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно 

самоуправление в Народното събрание на Р България, с което се изисква становище по 

проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията. След 

проучване съдържанието на проекта, работната група е установила, че с проекта за 

изменение и допълнение на закона се цели промяна на условията за присъединяване на 

обекти към електрическите мрежи. Предлага се премахването на предварителния договор 

за присъединяване, а условията за присъединяване на обектите да се определят от визата 

за проектиране. Изходните данни, които са необходими за изготвяне на инвестиционния 

обект се събират служебно от главния архитект на съответната община от 

експлоатационните дружества, които са задължени да ги представят. Във връзка с горните 

предложения за изменение и допълнение на ЗУТ, работната група счита, че при служебно 

предоставяне на данните за проектиране не е предвидена възможност за оспорване от 

страна на заявителя на изходните данни в случай, че те се разминават с първоначално 

заявените. Към настоящия момент заявителят има такава възможност за защита, тъй като 

предварителният договор е част от процедурата за присъединяване, която КЕВР има 

възможност да контролира в случай на сезиране от страна на конкретен заявител. 

Работната група счита, че нормите на ЗИД на ЗУТ не са съобразени с разпоредбите на 

ЗЕВИ, където се предвижда специална процедура по отношение на присъединяване на 

обекти на производители на електрическа енергия от възобновяеми източници. В проекта 

се предвижда председателят на КЕВР да съгласува заявлението за издаване на виза за 

проектиране. Работната група счита, че в тази връзка министъра на регионалното развитие 

и благоустройството провежда политиката във връзка със строителството и 

благоустройството и координира тези процеси. КЕВР няма вменени правомощия по 

силата на ЗУТ. Работната група предлага това съгласуване да отпадне. Предвид 

гореизложеното, на основание чл. 28, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на 

Народното събрание, работната група предлага на Комисията да вземе следните решения: 

1. Да приеме настоящия доклад. 

2. Да приеме проект на писмо до председателя на Комисията по регионална 

политика, благоустройство и местно самоуправление. 

Р. Осман каза, че не иска да възразява на работната група, но с всеки закон могат да 

се възлагат права и задължения на всички държавни органи. В случая с проекта на 

изменение на ЗУТ и изпратеното писмо до КЕВР е посочено, че образецът на заявлението 

не се издава от председателя на Комисията, а от министъра и се съгласува с КЕВР. Това е 

правилно и няма никакво разминаване. Подобни са примерите, когато Министерският 

съвет приема наредби по предложение на Комисията. Законодателят има тези 

правомощия. Вярно е, че сега има предварителни договори. С тези промени информацията 

ще бъде предоставяна служебно на общината. Ще бъдат спазени всички правила. 

Работната група казва, че заявителят няма да има възможност да оспорва, ако не е 

съгласен. Това трябва да се предвиди относно образеца на заявлението. Законодателят 

може да го предвиди там, когато се съгласува с министъра. Сега се събират се едни такси, 

които са незаконни. Таксите са посочени в §3, ал.2 от ЗУТ и се прави препратка към 

закона за ограничаване на административната тежест. Идеята е да се облекчи процедурата 

в различните сектори. Защо трябва да се обикалят дружествата, когато се издава виза, при 
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положение, че общината може да има цялата тази информация на едно място? В Европа е 

по този начин – обслужване на едно гише. Няма никаква пречка един такъв законопроект 

да бъде подкрепен. Това ще дисциплинира много експлоатационните дружества, защото 

има едно предварително събиране на такси. Юристите и икономистите знаят, че таксите се 

събират без да се предоставя съответната услуга. Досега никой не е оспорвал това. Трябва 

да се помисли по тази промяна. Идеята на законодателя не е лоша и трябва да се види как 

ще бъде прецизирана между първо и второ четене. Р. Осман каза, че не иска Комисията да 

отговори отрицателно относно законопроекта, защото неговата философия не е лоша. Ако 

е необходимо, могат да се предвидят някои защитни механизми. Може да се посочи какъв 

ред да има относно оспорването. Законодателят ще въвежда и принципа на мълчаливото 

съгласие в сектора, в който работи Комисията. Този принцип се налага все повече с всеки 

изминал ден. В различни сектори вече се налага принципът на мълчаливото съгласие, 

защото това дисциплинира всички органи. Комисията трябва да е подготвена за подобни 

решения. Те не са много радикални, но ще дисциплинират и ще събират информацията на 

едно място. Има много голяма бюрокрация при стартирането на строителния процес. 

Трябва да се помисли и за присъединяването на отделните категории строежи, защото не 

може всички да бъдат под общ знаменател. Р. Осман каза, че предлага Комисията да 

помисли и да подкрепи законопроекта, писмото да бъде позитивно и в тази насока. Идеята 

е да се изчисти това, което работната група предлага. Отговорът не трябва да бъде 

негативен. Той трябва да бъде в общия дух за намаляване на административната тежест.  

И. Иванов каза, че подкрепя позицията на Р. Осман. Писмото създава впечатление, 

че КЕВР се дистанцира и в известна степен дори да не поема никаква отговорност. И. 

Иванов каза, че прави предложение за връщане на доклада и проекта на писмо, за да бъде 

променено съдържанието в дух на подкрепа на закона. Работната група отново ще има 

възможност да отбележи своите забележки.  

От страна на членовете на Комисията нямаше други въпроси и коментари по 

доклада.  

 

Предвид гореизложеното, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

РЕШИ: 

 

Връща доклад с вх. № О-Дк-195 от 11.05.2018 г. и проект на писмо относно проект 

за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията. 

 

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

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

Георги Златев, Евгения Харитонова, Пенка Трендафилова. 

 

Решението е взето с осем гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Светла Тодорова – за, 

Ремзи Осман – за, Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за, 

Евгения Харитонова – за, Пенка Трендафилова - за), от които четири гласа (Александър 

Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова) на членовете на 

Комисията със стаж в енергетиката. 

 

И. Иванов каза, че трябва да напусне заседанието поради неотложен ангажимент и 

затова предоставя ръководеното му на Р.  Осман. 

И. Иванов излезе от зала 4.  

Води Р. Осман.  

 

По т.3. Комисията разгледа доклад с вх. № О-Дк-190 от 11.05.2018 г. относно 
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откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане от 

лицензионни такси и лихви, дължими от „Топлофикация Казанлък“ АД – в 

несъстоятелност. 

 

„Топлофикация Казанлък” АД е титуляр на Лицензия № Л-043-03 от 06.12.2000 г. за 

извършване на дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и на 

Лицензия № Л-044-05 от 06.12.2000 г. за извършване на дейността „пренос на топлинна 

енергия“ за срок от 20 (двадесет) години.  

Съгласно справка по актуално състояние от Търговския регистър на Агенция по 

вписванията, с Решение № 142 от 15.04.2015 г. по дело № 19 от 2013 г. на Окръжен съд – 

Стара Загора, на основание чл. 710 от Търговския закон „Топлофикация Казанлък“ АД е 

обявен в несъстоятелност. За синдик на дружеството е вписан г-н Ванко Петров Митев с 

адрес: гр. София 1000, район Възраждане, ул. „Позитано“ № 32, ет. 2, ап. 4. 

Лицензионните такси са определени съгласно Тарифа 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). Държавната комисия за енергийно и водно 

регулиране (ДКЕВР), считано от 06.03.2015 г., съгласно Закона за изменение и 

допълнение на Закона за енергетиката (ДВ. бр. 17 от 06.03.2015 г.), e преименувана в 

Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията). 

Лицензиантите, които имат издадена лицензия при условията на чл. 39, ал. 1 от ЗЕ, 

на основание чл. 3, ал. 2, т. 2 от Тарифата заплащат годишна такса – 2 000 лева плюс 0,055 

на сто от годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност, 

съгласно годишния му финансов отчет за предходната година и отчетната информация по 

видове дейности, съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗЕ.  

Годишната такса се заплаща на две равни вноски, които се превеждат до 31 март и 

до 30 ноември на съответната година (чл. 3, ал. 7 от Тарифата).  

За дата на плащане на дължимата такса се счита денят, в който преведената сума е 

постъпила по сметката на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата). 

Годишната такса за 2015 г. на „Топлофикация Казанлък“ АД – в несъстоятелност е в 

размер на общо 4 000,00 лева и е изчислена както следва: за лицензиите за дейността 

„производство на електрическа и топлинна енергия“ и за дейността „пренос на топлинна 

енергия“ е отчетено, че дружеството няма приходи от лицензионна дейност за 

предходната година и дължи постоянната компонента от по 2 000 лева за всяка една 

лицензия. 

След представена информация 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  „Топлофикация Казанлък“ АД – в несъстоятелност с посочен размер на задълженията 

и датата, от която същите са станали изискуеми. 

Непогасените от „Топлофикация Казанлък” АД – в несъстоятелност задължения към 

КЕВР са формирани, както следва: 

Начислена е първа вноска от годишна такса за 2015 г. в размер на 2 000,00 лева, 

дължима към 31.03.2015 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на 

153,04 лева, за периода от 01.04.2015 г. до 31.12.2015 г. 

Начислена е втора вноска от годишна такса за 2015 г. в размер на 2 000,00 лева, 

дължима към 30.11.2015 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на 

17,26 лева, за периода от 01.12.2015 г. до 31.12.2015 г.  

Общото задължение на „Топлофикация Казанлък“ АД – в несъстоятелност към 

31.12.2015 г. представлява начислена и неплатена годишна такса за 2015 г. в размер на 

4 000,00 лева и лихви за просрочие в размер на общо 170,30 лева. Върху неплатената 

главница от 4 000,00 лева, считано от 01.01.2016 г., се дължи законна лихва за забава до 

датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата). 
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Към настоящия момент задълженията на „Топлофикация Казанлък” АД – в 

несъстоятелност към Комисия за енергийно и водно регулиране за издадените му 

Лицензия № Л-043-03 от 06.12.2000 г. за извършване на дейността „производство на 

електрическа и топлинна енергия“ и Лицензия № Л-044-05 от 06.12.2000 г. за извършване 

на дейността „пренос на топлинна енергия“ не са заплатени.  

 

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, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по отношение 

на „Топлофикация Казанлък“ АД – в несъстоятелност, както следва: 

 1.1. Начислена и неплатена главница в размер на 4 000,00 (четири хиляди) лева, 

представляваща: 

 Първа вноска от годишна такса за 2015 г. в размер на 2 000,00 лева; 

 Втора вноска от годишна такса за 2015 г. в размер на 2 000,00 лева. 

 1.2. Начислени и неплатени лихви за просрочие в размер на общо 170,30 лева (сто и 

седемдесет лева и тридесет стотинки), представляващи: 

 153,04 лева, начислени върху неплатена първа вноска от годишна такса за 2015 

г. в размер на 2 000,00 лева, за периода от 01.04.2015 г. до 31.12.2015 г.; 

 17,26 лева, начислени върху неплатена втора вноска от годишна такса за 2015 г. 

в размер на 2 000,00 лева, за периода от 01.12.2015 г. до 31.12.2015 г.; 

 1.3.  Върху неплатената главница в размер на 4 000,00 лева, считано от 01.01.2016 г., 

се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка 

на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата); 

2. „Топлофикация Казанлък“ АД – в несъстоятелност 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 членовете на Комисията Светла Тодорова, 

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

Харитонова, Пенка Трендафилова. 

 

Решението е взето със седем гласа „за” (Светла Тодорова – за, Ремзи Осман – за, 

Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за, Евгения 

Харитонова – за, Пенка Трендафилова - за), от които четири гласа (Александър 

Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова) на членовете на 

Комисията със стаж в енергетиката. 

 

По т.4. Комисията разгледа доклад с вх. № О-Дк-191 от 11.05.2018 г. относно 

откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане от 

лицензионни такси и лихви, дължими от „Топлофикация - Шумен“ ЕАД – в 

несъстоятелност. 
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        „Топлофикация - Шумен” ЕАД е титуляр на Лицензия № Л-034-05 от 15.11.2000 г. за 

осъществяване на дейността „пренос на топлинна енергия“ и на Лицензия № Л-035-03 от 

15.11.2000 г. за осъществяване на дейността „производство на електрическа и топлинна 

енергия за срок от 20 (двадесет) години. 

Съгласно справка по актуално състояние от Търговския регистър на Агенция по 

вписванията, считано от 24.07.2015 г., „Топлофикация – Шумен“ ЕАД е с прекратена 

търговска дейност. От същата дата с Решение № 92 от 24.07.2015 г. по дело № 856/2011 г. 

на Окръжен съд – Шумен, на основание чл. 710 от Търговския закон „Топлофикация – 

Шумен“ ЕАД е обявено в несъстоятелност. За синдик на „Топлофикация - Шумен“ ЕАД – 

в несъстоятелност е вписана г-жа Елвира Гроник Танчева с адрес: гр. София 1000, ул. 

„Княз Борис I“ № 71, ет. партер. 

Лицензионните такси са определени съгласно Тарифа 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). Държавната комисия за енергийно и водно 

регулиране (ДКЕВР), считано от 06.03.2015 г., съгласно Закона за изменение и 

допълнение на Закона за енергетиката (ДВ. бр. 17 от 06.03.2015 г.), e преименувана в 

Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията). 

 Лицензиантите, които имат издадена лицензия при условията на чл. 39, ал. 1 от ЗЕ, 

на основание чл. 3, ал. 2, т. 2 от Тарифата заплащат годишна такса – 2 000 лева плюс 0,055 

на сто от годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност, 

съгласно годишния му финансов отчет за предходната година и отчетната информация по 

видове дейности, съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗЕ.  

Годишната такса се заплаща на две равни вноски, които се превеждат до 31 март и до 

30 ноември на съответната година (чл. 3, ал. 7 от Тарифата).  

За дата на плащане на дължимата такса се счита денят, в който преведената сума е 

постъпила по сметката на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата). 

Годишната такса за 2017 г. на „Топлофикация - Шумен“ ЕАД – в несъстоятелност е в 

размер на общо 4 000,00 лева и е изчислена както следва: за лицензиите за дейността 

„производство на електрическа и топлинна енергия“ и за дейността „пренос на топлинна 

енергия“ е отчетено, че дружеството няма приходи от лицензионна дейност за 

предходната година и дължи постоянната компонента от по 2 000 лева за всяка една 

лицензия. 

След представена информация с доклад вх. № Е-Дк-130 от 20.03.2017 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  „Топлофикация - Шумен“ ЕАД – в 

несъстоятелност с посочен размер на задълженията и датата, от която същите са станали 

изискуеми. 

Непогасените от „Топлофикация - Шумен“ ЕАД – в несъстоятелност задължения към 

КЕВР са формирани, както следва: 

Начислена е първа вноска от годишна такса за 2017 г. в размер на 2 000,00 лева, 

дължима към 31.03.2017 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на 

152,78 лева, за периода от 01.04.2017 г. до 31.12.2017 г. 

Начислена е втора вноска от годишна такса за 2017 г. в размер на 2 000,00 лева, 

дължима към 30.11.2017 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на 

17,22 лева, за периода от 01.12.2017 г. до 31.12.2017 г.  

Общото задължение на „Топлофикация - Шумен“ ЕАД – в несъстоятелност към 

31.12.2017 г. представлява начислена и неплатена годишна такса за 2017 г. в размер на 

4 000,00 лева и лихви за просрочие в размер на общо 170,00 лева. Върху неплатената 

главница от 4 000,00 лева, считано от 01.01.2018 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 „Топлофикация - Шумен“ ЕАД – в 
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несъстоятелност за издадените му Лицензия № Л-034-05 от 15.11.2000 г. за осъществяване 

на дейността „пренос на топлинна енергия“ и на Лицензия № Л-035-03 от 15.11.2000 г. за 

осъществяване на дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“  не са 

заплатени.  

 

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, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по отношение 

на „Топлофикация - Шумен“ ЕАД – в несъстоятелност, както следва: 

 1.1. Начислена и неплатена главница в размер на 4 000,00 (четири хиляди) лева, 

представляваща: 

 Първа вноска от годишна такса за 2017 г. в размер на 2 000,00 лева; 

 Втора вноска от годишна такса за 2017 г. в размер на 2 000,00 лева. 

 1.2. Начислени и неплатени лихви за просрочие в размер на общо 170,00 (сто и 

седемдесет) лева, представляващи: 

 152,78 лева, начислени върху неплатена първа вноска от годишна такса за 2017 

г. в размер на 2 000,00 лева, за периода от 01.04.2017 г. до 31.12.2017 г.; 

 17,22 лева, начислени върху неплатена втора вноска от годишна такса за 2017 г. 

в размер на 2 000,00 лева, за периода от 01.12.2017 г. до 31.12.2017 г.; 

 1.3. Върху неплатената главница в размер на 4 000,00 лева, считано от 01.01.2018 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. „Топлофикация - Шумен“ ЕАД – в несъстоятелност 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 членовете на Комисията Светла 

Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, 

Евгения Харитонова, Пенка Трендафилова. 

 

Решението е взето със седем гласа „за” (Светла Тодорова – за, Ремзи Осман – за, 

Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за, Евгения 

Харитонова – за, Пенка Трендафилова - за), от които четири гласа (Александър 

Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова) на членовете на 

Комисията със стаж в енергетиката. 

 

По т.5. Комисията разгледа доклад с вх. № О-Дк-192 от 11.05.2018 г. относно 

откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане от 

лицензионни такси и лихви, дължими от „ЕС И И ПАУЪР ТРЕЙДИНГ“ АД. 

 

„ЕС И И ПАУЪР ТРЕЙДИНГ” АД е титуляр на Лицензия № Л-368-15 от 14.11.2011 

г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия” за срок от 10 (десет) 
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години. 

Лицензионните такси са определени съгласно Тарифа 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). Държавната комисия за енергийно и водно 

регулиране (ДКЕВР), считано от 06.03.2015 г., съгласно Закона за изменение и 

допълнение на Закона за енергетиката (ДВ. бр. 17 от 06.03.2015 г.), e 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 „ЕС И И ПАУЪР ТРЕЙДИНГ” АД годишната такса за 2017 г. е изчислена, като е 

отчетено, че дружеството има приходи от лицензионна дейност за предходната година, 

които са в размер на 104 784 385,00 лева. Дължимата от дружеството годишна 

лицензионна такса за 2017 г. е в размер на общо 59 631,41 лева и е получена като към 

постоянната компонента от 2 000 лева е прибавена сумата от 57 631,41 лева /0,055 на сто 

от годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност/. 

След представена информация с доклад вх. № Е-Дк-542 от 04.08.2017 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 „ЕС И И ПАУЪР ТРЕЙДИНГ” АД с посочен 

размер на задълженията и датата, от която същите са станали изискуеми. 

Непогасените от „ЕС И И ПАУЪР ТРЕЙДИНГ” АД задължения към КЕВР са 

формирани както следва: 

Начислена е първа вноска от годишна такса за 2017 г. в размер на 29 815,71 лева, 

дължима към 31.03.2017 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на 

2 277,58 лева, за периода от 01.04.2017 г. до 31.12.2017 г. 

Начислена е втора вноска от годишна такса за 2017 г. в размер на 29 815,70 лева, 

дължима към 30.11.2017 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на 

256,75 лева, за периода от 01.12.2017 г. до 31.12.2017 г.  

Общото задължение на „ЕС И И ПАУЪР ТРЕЙДИНГ” АД към 31.12.2017 г. 

представлява начислена и неплатена годишна такса за 2017 г. в размер на 59 631,41 лева и 

лихви за просрочие в размер на общо 2 534,33 лева.  

На 09.02.2018 г. по банковата сметка на КЕВР постъпи частично плащане от „ЕС И 

И ПАУЪР ТРЕЙДИНГ” АД в размер на 8 000,00 лева. В резултат на това плащане върху 

неплатената главница от 59 631,41 лева е начислена лихва за просрочие в размер на 662,57 

лева за периода от 01.01.2018 г. до 09.02.2018 г. (датата на плащане от дружеството). 

Общото задължение на „ЕС И И ПАУЪР ТРЕЙДИНГ” АД към 09.02.2018 г. 

представлява главница в размер на 51 631,41 лева и лихва за просрочие в размер на общо 

3 196,90 лева. Върху неплатената главница от 51 631,41 лева, считано от 10.02.2018 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 „ЕС И И ПАУЪР ТРЕЙДИНГ” АД към 

КЕВР за издадената му Лицензия № Л-368-15 от 14.11.2011 г. за извършване на дейността 

„търговия с електрическа енергия” не са заплатени. 

 

Изказвания по т.5.:  
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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, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по отношение 

на „ЕС И И ПАУЪР ТРЕЙДИНГ” АД, както следва: 

 1.1. Начислена и неплатена главница в размер на 51 631,41 лева (петдесет и една 

хиляди шестстотин тридесет и един лева и четиридесет и една стотинки), представляваща: 

 Остатък от първа вноска от годишна такса за 2017 г. в размер на 21 815,71 лева; 

 Втора вноска от годишна такса за 2017 г. в размер на 29 815,70 лева. 

 1.2. Начислена и неплатена лихва за просрочие в размер на общо 3 196,90 лева (три 

хиляди сто деветдесет и шест лева и деветдесет стотинки), представляващи: 

 2 277,58 лева, начислени върху неплатена първа вноска от годишна такса за 

2017 г. в размер на 29 815,71 лева, за периода от 01.04.2017 г. до 31.12.2017 г.; 

 256,75 лева, начислени върху неплатена втора вноска от годишна такса за 2017 

г. в размер на 29 815,70 лева, за периода от 01.12.2017 г. до 31.12.2017 г.; 

 662,57 лева, начислени върху неплатена първа и втора вноска от годишна такса 

за 2017 г. в размер на общо 59 631,41 лева, за периода от 01.01.2018 г. до 09.02.2018 г.; 

 1.3. Върху неплатената главница в размер на 51 631,41 лева, считано от 10.02.2018 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. „ЕС И И ПАУЪР ТРЕЙДИНГ” АД да бъде уведомено за откриването на 

процедурата по т. 1, като му бъде даден 7-дневен срок за даване на обяснения и 

възражения и да бъде поканено в същия срок да изпълни задължението си доброволно. 

 

В заседанието по точка пета участват членовете на Комисията Светла Тодорова, 

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

Харитонова, Пенка Трендафилова. 

 

Решението е взето със седем гласа „за” (Светла Тодорова – за, Ремзи Осман – за, 

Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за, Евгения 

Харитонова – за, Пенка Трендафилова - за), от които четири гласа (Александър 

Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова) на членовете на 

Комисията със стаж в енергетиката. 

 

По т.6. Комисията разгледа доклад с вх. № О-Дк-193 от 11.05.2018 г. относно 

прекратяване на производството за установяване на публично държавно вземане по 

отношение на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕООД, гр. Петрич. 

 

С решение по т. 8 от протокол № 11 от 23.01.2018 г. Комисия за енергийно и водно 

регулиране (КЕВР, Комисията) е открила процедура за установяване на публично 

държавно вземане по отношение на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД, 

гр. Петрич с размер на главницата от 11 391,25 лева и лихви за просрочие в размер на 

общо 608,28 лева. Върху неплатената главница от 11 391,25 лева, считано от 01.01.2018 г. 

се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка 

на КЕВР. 
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На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) 

„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД, гр. Петрич е уведомен с писмо на 

КЕВР изх. № Ф-17-11-2 от 25.01.2018 г. и известие за доставяне R PS 1040 07D7HW Q, 

удостоверяващо уведомяване на 26.01.2018 г., като му е определен 7-дневен срок за 

даване на обяснения и възражения по начислените суми и е поканено в същия срок да 

изпълни задълженията си доброволно.  

В указания срок в КЕВР се получи писмо от „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 

КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД, гр. Петрич изх. № 037 от 29.01.2018 г. към наш вх. № Ф-17-11-2 

от 31.01.2018 г. С него дружеството пояснява, че  поради затрудненото финансово 

състояние на дружеството в момента не може да погаси изцяло задължението си 

наведнъж. В тази връзка предлага примерен погасителен план за погасяване на 

задължението на вноски започващи от м.февруари 2018 г., като ще бъдат превеждани по 

2000,00 лева на месец за главницата, а с последната вноска ще бъде изплатена и лихвата 

до момента на погасяване на задължението. 

С писмо на КЕВР изх. № Ф-17-11-2 от 12.02.2018 г. и известие за доставяне № R PS 

1000 03GZR6 X, удостоверяващо уведомяване на 13.02.2018 г., „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 

КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД, гр. Петрич е уведомен, че в ДОПК е регламентирана 

процедурата по разсрочване на публични задължения. С чл. 183, ал. 1 от ДОПК се дава 

възможността по искане на длъжника, подадено до компетентния орган, може да се 

разреши плащането на дължимите суми да се извърши изцяло, до определен краен срок 

(отсрочване) или да става на части (разсрочване) съгласно одобрен погасителен план. В 

чл. 183, ал. 2 от ДОПК са посочени условията, които трябва да са изпълнени, за да се 

допусне отсрочване или разсрочване на публично задължение, а в ал. 8 – доказателствата, 

които следва да се приложат към искането.  

В тази връзка и на основание чл. 30, ал. 2 от АПК, във връзка с чл. 183 от ДОПК, 

искането на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД, гр. Петрич не 

удовлетворява изискванията на закона. Предвид това, в тридневен срок от получаване на 

горецитираното писмо на КЕВР, дружеството следва да отстрани нередовностите по 

искането, а именно: да представи доказателства по чл. 183, ал. 8, т. 1, 3 и 4 от ДОПК. В 

противен случай същото няма да бъде разгледано от КЕВР, преписката ще бъде 

прекратена, а КЕВР ще продължи откритата процедура за установяване на публично 

държавно вземане чрез издаването на Акт за установяване на публично държавно вземане. 

След справка в деловодната система, в указания срок няма постъпило писмо от 

„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД, гр. Петрич. 

От друга страна в същия срок, а и след него: 

- на 05.02.2018 г. по банковата сметка на КЕВР постъпи плащане от 

„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД, гр. Петрич в размер на 2 000,00 лева. 

В резултат на това плащане върху неплатената в срок главница от 11 391,25 лева е 

начислена лихва за просрочие в размер на 113,91 лева за периода от 01.01.2018 г. до 

05.02.2018 г.  

- на 07.02.2018 г. по банковата сметка на КЕВР постъпи плащане от 

„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД, гр. Петрич в размер на 4 000,00 лева. 

В резултат на това плащане върху неплатената в срок главница от 9 391,25 лева е 

начислена лихва за просрочие в размер на 7,22 лева за периода от 06.02.2018 г. до 

07.02.2018 г.  

- На 08.03.2018 г. по банковата сметка на КЕВР постъпи плащане от 

„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД, гр. Петрич: главница в размер на 

5 391,25 лева и лихва в размер на 8,75 лева. В резултат на това плащане върху неплатената 

в срок главница от 5 391,25 лева е начислена лихва за просрочие в размер на 41,43 лева за 

периода от 08.02.2018 г. до 08.03.2018 г.  

- На 03.05.2018 г. по банковата сметка на КЕВР постъпи плащане от 

„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД, гр. Петрич в размер на 762,09 лева, 

представляващо остатък дължима лихва по откритата процедура от КЕВР на ПДВ. 
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На основание на направените плащания, „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 

КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД, гр. Петрич напълно погаси задълженията си по откритата 

процедура за установяване на публично държавно вземане, видно от справка, приложена 

към настоящия доклад. 

 

Изказвания по т.6.:  

А. Димитрова прочете проекта на решение.  

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.  

 

Във връзка с горното и на основание чл. 56, ал. 1 от Административно-процесуалния 

кодекс (АПК) и във връзка с чл. 168, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс 

(ДОПК), 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Прекратява производството за установяване на публично държавно вземане по 

отношение на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД, гр. Петрич. 

2. „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД, гр. Петрич да бъде уведомено 

за прекратяване на производството за установяване на публично държавно вземане. 

 

В заседанието по точка шеста участват членовете на Комисията Светла Тодорова, 

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

Харитонова, Пенка Трендафилова. 

 

Решението е взето със седем гласа „за” (Светла Тодорова – за, Ремзи Осман – за, 

Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за, Евгения 

Харитонова – за, Пенка Трендафилова - за), от които един глас (Пенка Трендафилова) на 

член на Комисията със стаж във В и К сектора.  

 

По т.7. Комисията разгледа доклад с вх. № О-Дк-189 от 11.05.2018 г. относно 

откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане от 

лицензионни такси и лихви, дължими от „ПОЛИМЕРИ“ АД – в несъстоятелност. 

 

„ПОЛИМЕРИ” АД е титуляр на Лицензия № Л-261-03 от 10.03.2008 г. за 

извършване на дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ за срок от 

20 (двадесет) години.  

Съгласно справка по актуално състояние от Търговския регистър на Агенция по 

вписванията с решение № 1175 от 16.12.2013 по дело № 1132 от 2012 на Окръжен съд 

Варна, на основание чл. 710 от Търговския закон, „ПОЛИМЕРИ“ АД е обявено в 

несъстоятелност. За синдик на дружеството е вписан г-н Иван Тодоров Балабанов с адрес: 

гр. Габрово 5300, ул. „Успех“ № 4, ет. 4. 

Лицензионните такси са определени съгласно Тарифа 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). Държавната комисия за енергийно и водно 

регулиране (ДКЕВР), считано от 06.03.2015 г., съгласно Закона за изменение и 

допълнение на Закона за енергетиката (ДВ. бр. 17 от 06.03.2015 г.), e преименувана в 

Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията). 

Лицензиантите, които имат издадена лицензия при условията на чл. 39, ал. 3 от ЗЕ, 

на основание чл. 3, ал. 3, т. 2 от Тарифата заплащат годишна такса – 2 000 лева плюс 0,055 

на сто от годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност, 
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съгласно годишния му финансов отчет за предходната година и отчетната информация по 

видове дейности, съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗЕ и 0,02 на сто от стойността на инвестицията 

по условията на лицензията; размерът на частта от годишната такса от стойността на 

инвестицията по условията на лицензията не може да надвишава 50 000 лева; стойността 

на инвестицията за съответната година се определя съгласно утвърдената от комисията 

инвестиционна програма на дружеството.  

Годишната такса се заплаща на две равни вноски, които се превеждат до 31 март и 

до 30 ноември на съответната година (чл. 3, ал. 7 от Тарифата).  

За дата на плащане на дължимата такса се счита денят, в който преведената сума е 

постъпила по сметката на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата). 

За „ПОЛИМЕРИ“ АД – в несъстоятелност годишната такса:  

 - за 2015 г. е изчислена, като е отчетено, че дружеството няма приходи от 

лицензионна дейност за предходната година и няма инвестиции по условията на 

лицензията. В тази връзка дължи  постоянната компонента от 2 000 лева; 

 - за 2016 г. е изчислена, като е отчетено, че дружеството няма приходи от 

лицензионна дейност за предходната година и няма инвестиции по условията на 

лицензията. В тази връзка дължи  постоянната компонента от 2 000 лева. 

След представена информация 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  „ПОЛИМЕРИ“ АД – в несъстоятелност с посочен размер на задълженията и датата, от 

която същите са станали изискуеми. 

Непогасените от „ПОЛИМЕРИ“ АД – в несъстоятелност задължения към КЕВР са 

формирани както следва: 

Начислена е първа вноска от годишна такса за 2015 г. в размер на 1 000,00 лева, 

дължима към 31.03.2015 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на 

76,51 лева, за периода от 01.04.2015 г. до 31.12.2015 г. 

Начислена е втора вноска от годишна такса за 2015 г. в размер на 1 000,00 лева, 

дължима към 30.11.2015 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на 

8,63 лева, за периода от 01.12.2015 г. до 31.12.2015 г.  

Общото задължение на „ПОЛИМЕРИ“ АД – в несъстоятелност към 31.12.2015 г. 

представлява начислена и неплатена годишна такса за 2015 г. в размер на 2 000,00 лева и 

лихви за просрочие в размер на общо 85,14 лева. Върху неплатената главница от 2 000,00 

лева, е начислена лихва за просрочие в размер на 203,43 лева за периода от 01.01.2016 г. 

до 31.12.2016 г. 

Начислена е първа вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева, 

дължима към 31.03.2016 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на 

76,41 лева, за периода от 01.04.2016 г. до 31.12.2016 г. 

Начислена е втора вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева, 

дължима към 30.11.2016 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на 

8,61 лева, за периода от 01.12.2016 г. до 31.12.2016 г.  

Общото задължение на „ПОЛИМЕРИ“ АД – в несъстоятелност към 31.12.2016 г. 

представлява начислена и неплатена годишна такса за 2015 г. и за 2016 г. в размер на 

общо 4 000,00 лева и лихви за просрочие в размер на общо 373,59 лева. Върху неплатената 

главница от 4 000,00 лева, считано от 01.01.2017 г., се дължи законна лихва за забава до 

датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата). 

Задълженията на „ПОЛИМЕРИ” АД – в несъстоятелност към Комисия за енергийно 

и водно регулиране за издадената му Лицензия № Л-261-03 от 10.03.2008 г. за извършване 

на дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ не са заплатени към 

настоящия момент.  
 

Изказвания по т.7.:  

А. Димитрова прочете проекта на решение.  
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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, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по отношение 

на „ПОЛИМЕРИ“ АД – в несъстоятелност, както следва: 

 1.1. Начислена и неплатена главница в размер на 4 000,00 (четири хиляди) лева, 

представляваща: 

 Първа вноска от годишна такса за 2015 г. в размер на 1 000,00 лева; 

 Втора вноска от годишна такса за 2015 г. в размер на 1 000,00 лева; 

 Първа вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева; 

 Втора вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 000,00 лева. 

 1.2. Начислена и неплатена лихва за просрочие в размер на общо 373,59 лева (триста 

седемдесет и три лева и петдесет и девет стотинки), представляващи: 

 76,51 лева, върху неплатена първа вноска от годишна такса за 2015 г. в размер 

на 1 000,00 лева, за периода от 01.04.2015 г. до 31.12.2015 г.; 

 8,63 лева, върху неплатена втора вноска от годишна такса за 2015 г. в размер на 

1 000,00 лева, за периода от 01.12.2015 г. до 31.12.2015 г.; 

 203,09 лева, начислени върху неплатена първа и втора вноска от годишна такса 

за 2015 г. в размер на общо 2 000,00 лева, за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.; 

 76,41 лева, начислени върху неплатена първа вноска от годишна такса за 2016 г. 

в размер на 1 000,00 лева, за периода от 01.04.2016 г. до 31.12.2016 г.; 

 8,61 лева, начислени върху неплатена втора вноска от годишна такса за 2016 г. 

в размер на 1 000,00 лева, за периода от 01.12.2016 г. до 31.12.2016 г. 

 1.3. Върху неплатената главница в размер на 4 000,00 лева, считано от 01.01.2017 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. „ПОЛИМЕРИ“ АД – в несъстоятелност 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 седма участват членовете на Комисията Светла Тодорова, 

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

Харитонова, Пенка Трендафилова. 

 

Решението е взето със седем гласа „за” (Светла Тодорова – за, Ремзи Осман – за, 

Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за, Евгения 

Харитонова – за, Пенка Трендафилова - за), от които четири гласа (Александър 

Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова) на членовете на 

Комисията със стаж в енергетиката. 

 
РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО: 

 

По т.1. както следва: 

Разрешава на „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД да сключи с „Български Енергиен 

Холдинг“ ЕАД договор за заем в размер на 70 000 000,00 лева (седемдесет милиона лева) 

съгласно представения със заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-4 от 09.02.2018 г. проект на 
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договор, ведно с приложенията към него 

 

По т.2. както следва: 

Връща доклад с вх. № О-Дк-195 от 11.05.2018 г. и проект на писмо относно проект 

за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията. 

 

По т.3. както следва: 

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по 

отношение на „Топлофикация Казанлък“ АД – в несъстоятелност. 

2. „Топлофикация Казанлък“ АД – в несъстоятелност 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. 

 

По т.4. както следва: 

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по 

отношение на „Топлофикация - Шумен“ ЕАД – в несъстоятелност. 

2. „Топлофикация - Шумен“ ЕАД – в несъстоятелност 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. 

 

По т.5. както следва: 

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по 

отношение на „ЕС И И ПАУЪР ТРЕЙДИНГ” АД. 

2. „ЕС И И ПАУЪР ТРЕЙДИНГ” АД да бъде уведомено за откриването на 

 

По т.6. както следва: 

1. Прекратява производството за установяване на публично държавно вземане по 

отношение на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД, гр. Петрич. 

2. „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД, гр. Петрич да бъде 

уведомено за прекратяване на производството за установяване на публично държавно 

вземане. 

 

По т.7. както следва: 

1. Открива процедура за установяване на публично държавно вземане по 

отношение на „ПОЛИМЕРИ“ АД – в несъстоятелност. 

2. „ПОЛИМЕРИ“ АД – в несъстоятелност 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. 

 

 

Приложения: 

1. Доклад с вх. № и Решение на КЕВР № Р-272 от 16.05.2018 г. относно заявление с 

вх. № Е-ЗЛР-Р-4 от 09.02.2018 г. от „ТЕЦ Марица изток 2“ 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. 

2. Доклад с вх. № О-Дк-195 от 11.05.2018 г. и проект на писмо относно проект за 

изменение и допълнение на Закона за устройство на територията. 

3. Доклад с вх. № О-Дк-190 от 11.05.2018 г. относно откриване на процедура за 

установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от 

„Топлофикация Казанлък“ АД – в несъстоятелност. 

4. Доклад с вх. № О-Дк-191 от 11.05.2018 г. относно откриване на процедура за 
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установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от 

„Топлофикация - Шумен“ ЕАД – в несъстоятелност. 

5. Доклад с вх. № О-Дк-192 от 11.05.2018 г. относно откриване на процедура за 

установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от 

„ЕС И И ПАУЪР ТРЕЙДИНГ“ АД. 

6. Доклад с вх. № О-Дк-193 от 11.05.2018 г. относно прекратяване на 

производството за установяване на публично държавно вземане по отношение на 

„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕООД, гр. Петрич. 

7. Доклад с вх. № О-Дк-189 от 11.05.2018 г. относно откриване на процедура за 

установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и лихви, дължими от 

„ПОЛИМЕРИ“ АД – в несъстоятелност. 
 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

       

.................................................                   ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ 

 (С. Тодорова) 

 

................................................. 

 (Р. Осман) 

 

................................................. 

 (А. Йорданов) 

 

.................................................    ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

 (В. Владимиров) 

          Р. ТОТКОВА 

................................................. 

 (Г. Златев) 

 

................................................. 

 (Е. Харитонова) 

 

................................................. 

 (П. Трендафилова) 

 

 

 
Протоколирал: 

 (Н. Косев - главен експерт) 


