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П Р О Т О К О Л 

 

№ 28 

 
София, 21.02.2019 година 

 

 

Днес, 21.02.2019 г. от 10:08 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 Светла Тодорова, Александър 

Йорданов, Владко Владимиров, Евгения Харитонова, Димитър Кочков, 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“, П. Младеновски – директор на 

дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“, М. Трифонов – началник на отдел 

„Цени и лицензии: електрически мрежи, търговия и пазари“, 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 с вх. № Е-Дк-126 от 18.02.2019 г. относно решения на Съвета на 

директорите на „Български енергиен холдинг“ ЕАД за освобождаване и избор на членове 

на Надзорния съвет на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД. 

Работна група: Пламен Младеновски, Елена Маринова, Милен Трифонов, 

 Ваня Василева, Радостина Методиева 

 

2. Доклад с вх. № Е-Дк-127 от 18.02.2019 г. относно решение на Надзорния съвет 

на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД за избор на отговорник по съответствието. 

Работна група: Пламен Младеновски, Елена Маринова,  

Милен Трифонов, Радостина Методиева 

 

3. Доклад с вх. № Е-Дк-128 от 18.02.2019 г. относно открито производство за 

прекратяване на лицензия № Л-035-03 от 15.11.2000 г. за дейността „производство на 

електрическа и топлинна енергия“ и на лицензия № Л-034-05 от 15.11.2000 г. за дейността 

„пренос на топлинна енергия“, издадени на „Топлофикация Шумен“ ЕАД – в 

несъстоятелност. 
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Работна група: Пламен Младеновски, Елена Маринова, Ивайло Александров, 

Юлиана Ангелова, Радослав Наков, Ана Иванова, Йовка Велчева и Надежда Иванова 
 

4. Доклад с вх. № Е-Дк-129 от 18.02.2019 г. относно открито производство за 

прекратяване на лицензия № Л-261-03 от 10.03.2008 г. за дейността „производство на 

електрическа и топлинна енергия“, издадена с условие за изграждане на енергиен обект, 

на „Полимери“ АД – в несъстоятелност. 

Работна група: Пламен Младеновски, Елена Маринова, Ивайло Александров, 

Юлиана Ангелова, Радослав Наков, Ана Иванова, Йовка Велчева и Надежда Иванова 

 

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

„КОНСОРЦИУМ ТРОЯН ГАЗ“ АД, ЕИК 200134994, със седалище и адрес на управление: 

Република България, гр. Троян 5600, ул. „Ангел Балевски“ № 5, и адрес за 

кореспонденция с НАП: гр. Варна 9000, район Одесос, ул. „Приморски“ № 65, ет. 3. 

Докладват: Юлиян Митев, Агапина Иванова, Елена Маринова,  

Анжела Димитрова, Диана Николкова, Димитър Дуевски 

 

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

ДЖИ МАРИЦА“ ООД, ЕИК 175084796, със седалище и адрес на управление: Република 

България, гр. Петрич 2850, ж.к. Шосето за София, Оранжерии Петрич. 

Докладват: Юлиян Митев, Агапина Иванова, Елена Маринова,  

Анжела Димитрова, Диана Николкова, Димитър Дуевски 

 

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

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

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

Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова,  

Анжела Димитрова, Петя Георгиева, Димитър Дуевски 

 

8. Акт за установяване на публично държавно вземане по отношение на „ТЕХЕКО 

ЕНЕРДЖИ“ АД, с предишни наименования „ТЕЦ СВИЩОВ“ АД и „ТЕЦ СВИЛОЗА“ АД, 

ЕИК 130564043, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. Стара 

Загора 6000, бул. „Патриарх Евтимий“ № 112, вх. В и адрес за кореспонденция с НАП: 

Република България, област Велико Търново, община Свищов, гр. Свищов 5250, Западна 

Индустриална Зона, Административна сграда на „ТЕЦ Свилоза“ № 1. 

Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова,  

Анжела Димитрова, Петя Георгиева, Димитър Дуевски 

 

9. Акт за установяване на публично държавно вземане по отношение на 

„Топлофикация Казанлък“ АД – в несъстоятелност, ЕИК 123014420, със седалище и адрес 

на управление: Република България, област Стара Загора, община Казанлък, гр. Казанлък 

6100, ул. „Цар Освободител“ № 42. 

Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова,  

Анжела Димитрова, Петя Георгиева, Димитър Дуевски 

 

10. Акт за установяване на публично държавно вземане по отношение на 

„Топлофикация Петрич“ ЕАД, ЕИК 202637962, със седалище и адрес на управление: 

Република България, област Благоевград, община Петрич, гр. Петрич 2850, Оранжерии – 

Шосето за София. 

Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова,  

Анжела Димитрова, Петя Георгиева, Димитър Дуевски 

 

11. Акт за установяване на публично държавно вземане по отношение на 
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„Топлофикация - Шумен“ ЕАД – в несъстоятелност, ЕИК 127029454, със седалище и 

адрес на управление: Република България, гр. Шумен 9700, ул. „Съединение“ № 62 А. 

Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова,  

Анжела Димитрова, Петя Георгиева, Димитър Дуевски 

 

12. Акт за установяване на публично държавно вземане по отношение на “ТЕЦ – 

Бобов дол“ ЕАД, ЕИК 109513731, със седалище и адрес на управление: Република 

България, област Кюстендил, община Бобов дол, с. Големо село 2635. 

Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова,  

Анжела Димитрова, Петя Георгиева, Димитър Дуевски 

 

13. Акт за установяване на публично държавно вземане по отношение на 

„ВИДАХИМ“ АД, ЕИК 815123066, със седалище и адрес на управление: Република 

България, гр. Видин 3700, ул. „Бдин“ № 12, офис 12. 

Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова,  

Анжела Димитрова, Петя Георгиева, Димитър Дуевски 

 

14. Акт за установяване на публично държавно вземане по отношение на „Юлико - 

Евротрейд“ ЕООД, ЕИК 115744408, със седалище и адрес на управление: Република 

България, гр. Пловдив 4000, район Централен, ул. „Капитан Райчо“ № 70. 

Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова,  

Анжела Димитрова, Петя Георгиева, Димитър Дуевски 

 

15. Доклад с вх. № О-Дк-120 от 15.02.2019 г. относно прекратяване на 

производството за установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и 

лихви за просрочие, дължими от „ЛИМАК ЕНЕРДЖИ ЮРЪП“ ЕАД. 

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

 

По т.1. Комисията разгледа доклад с вх. № Е-Дк-126 от 18.02.2019 г. относно 

решения на Съвета на директорите на „Български енергиен холдинг“ ЕАД за 

освобождаване и избор на членове на Надзорния съвет на „Електроенергиен 

системен оператор” ЕАД. 

 

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

писмо с вх. № О-04-01-1 от 01.02.2019 г. от изпълнителния директор на „Български 

енергиен холдинг” ЕАД (БЕХ ЕАД), с което КЕВР е уведомена за освобождаване и избор 

на членове на Надзорния съвет на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД (ЕСО 

ЕАД). В тази връзка са представени и доказателства относно професионалната 

квалификация и независимостта от вертикално интегрираното предприятие (ВИП) на 

членовете на Надзорния съвет, в т.ч. на новоизбрания член на надзорния орган на 

дружеството, копие от молба за освобождаване, проекти на допълнителни споразумения и 

проект на договор за контрол с член на надзорния съвет на ЕСО ЕАД. 

Във връзка с горното се установи следното: 

С Решение № С-5 от 30.07.2015 г. на КЕВР и Решение № С-7 от 05.11.2015 г. на 

КЕВР, ЕСО ЕАД е сертифицирано като и определено за независим преносен оператор 

(НПО) на електропреносната система на Република България.  

Според чл. 81е, ал. 2 от Закона за енергетиката (ЗЕ) членовете на Надзорния съвет 

на независимия преносен оператор се избират от общото събрание на акционерите като за 

избора се уведомява Комисията. Съгласно чл. 19 от Устава на ЕСО ЕАД едноличен 

собственик на капитала на дружеството е „Български енергиен холдинг” ЕАД (БЕХ ЕАД), 

чиито права в това му качество се упражняват от Съвета на директорите на БЕХ ЕАД. В 

съответствие с изискванията на чл. 20, ал. 1 от Устава на ЕСО ЕАД, едноличният 

собственик на капитала решава всички въпроси, които законът поставя в компетентността 
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на общото събрание на акционерите. В настоящия случай КЕВР е надлежно сезирана от 

Съвета на директорите на БЕХ ЕАД, чрез един от неговите членове – изпълнителния 

директор на БЕХ ЕАД, упълномощен по силата на решение по т. 2.8. от Протокол № 6-

2019 от 31.01.2019 г. от неприсъствено заседание на Съвета на директорите на БЕХ ЕАД.    

Предвид факта, че дружеството е сертифицирано като НПО, изпълнението на 

изискванията на чл. 81д от ЗЕ предполага преценка на КЕВР с оглед гарантиране на 

наличието на предпоставките на ЗЕ по отношение на Надзорния съвет на преносния 

оператор съобразно правомощията на Комисията. Съгласно чл. 81е, ал. 3 от ЗЕ, 

разпоредбите на чл. 81д, ал. 3, ал. 4, ал. 5, ал. 6, изречение 1 и ал. 8 се прилагат съответно 

за поне половината минус един от членовете на Надзорния съвет, което в хипотезата на 

тричленен орган следва да бъде приложимо за поне един от членовете. Разпоредбите на 

чл. 81д, ал. 7 и ал. 11, т. 2 от ЗЕ се прилагат за всички членове на Надзорния съвет. Според 

чл. 81е, ал. 2, изр. 3 от ЗЕ, решението на едноличния собственик на капитала поражда 

действие, ако в срок до три седмици от уведомяването Комисията не възрази срещу 

избора на половината минус един от членовете на Надзорния съвет на основанието, 

посочено в чл. 81д, ал. 11, т. 1, а именно когато възникнат съмнения относно неговата 

професионална независимост. 

ЕСО ЕАД е с двустепенна система на управление: Управителен съвет, състоящ се 

от три лица и Надзорен съвет, състоящ се от три лица. Членове на Надзорния съвет (НС) 

са: Северин Стефанов Въртигов, Константин Василев Язов и Пламен Георгиев Радонов. 

Северин Стефанов Въртигов е избран за член на НС на ЕСО ЕАД с решение по т. I.1.5. от 

Протокол № 12-2014 г. от 18.03.2014 г. от заседание на Съвета на директорите на БЕХ 

ЕАД, заедно с лицата Сава Драганов Савов и Андрей Стефанов Живков. С решение по 

Протокол № 68 от 16.05.2014 г., т. 1., КЕВР не е възразила срещу решенията, взети от 

Съвета на директорите на БЕХ ЕАД, като изискванията за независимост се прилагат по 

отношение на Андрей Стефанов Живков, представляващ половината минус един от 

членовете на НС. 

Константин Василев Язов е избран за член на НС на ЕСО ЕАД с решение по т. I.2. 

от Протокол № 6-2015 от 29.01.2015 г. на Съвета на директорите на БЕХ ЕАД с мандата на 

останалите членове на НС, т.е. до 27.05.2017 г. КЕВР с решение по Протокол № 31 от 

26.02.2015 г., т. 2., не е възразила срещу решението, с което Андрей Стефанов Живков е 

предсрочно освободен като член на НС на дружеството и е избран  Костадин Василев 

Язов.  

Пламен Георгиев Радонов е избран за член на НС на ЕСО ЕАД с решение по т. 

I.1.2. от Протокол № 17-2015 от 07.04.2015 г. на Съвета на директорите на БЕХ ЕАД с 

мандата на останалите членове на НС, т.е. до 27.05.2017 г. Предвид представените данни и 

доказателства, КЕВР с решение по Протокол № 78 от 05.05.2015 г., т. 1, не е възразила 

срещу решението, с което като член на НС предсрочно е освободен Сава Драганов Савов и 

е избран Пламен Георгиев Радонов.  

Съгласно сключените с горепосочените лица договори за контрол мандатът на 

членовете на Надзорния съвет е със срок три години, считано от датата на вписване на 

решението за избор на член на Надзорния съвет на ЕСО ЕАД в Търговския регистър, т.е.  

до 27.05.2017 г. При изтичане на мандата без избор на нов Надзорен съвет, страните 

продължават да изпълняват договорите до вписване на съответните промени в търговския 

регистър при Агенцията по вписванията, освен ако едноличният собственик на капитала 

не вземе решение, с което прекратява договорите. В тази връзка следва да се вземе 

предвид, че според чл. 23, ал. 2 от Устава на ЕСО ЕАД, членовете на НС се избират за 

срок от 5 (пет) години, а на първия НС – за срок от 3 (три) години, като Надзорният съвет 

продължава да осъществява дейността си и след изтичането на мандата, до избора на нов 

НС. От гореизложеното е видно, че мандатът на членовете на НС на ЕСО ЕАД е изтекъл, 

като същите са продължили да изпълняват договорите си за контрол. В този смисъл, не е 

налице хипотезата на предсрочно прекратяване на договорите, с оглед което визираният в 

чл. 81е, ал. 3, във връзка с чл. 81д, ал. 7 от ЗЕ срок за обжалване на решението за 
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предсрочно прекратяване на договорите, не се прилага.  

Видно от представения препис – извлечение от неприсъствен Протокол № 6-2019 

на Съвета на директорите на БЕХ ЕАД от 31.01.2019 г., СД на БЕХ ЕАД е взел решения 

относно преизбиране и освобождаване на членове на НС на ЕСО ЕАД, както следва:   

- с решение по т. 2.1. преизбира Костадин Василев Язов и Пламен Георгиев 

Радонов за членове на НС на ЕСО ЕАД, с мандат от 5 (пет) години, считано от датата на 

вписване на решението в Търговския регистър;   

- с решение по т. 2.2. освобождава Северин Стефанов Въртигов като член на НС на 

ЕСО ЕАД и прекратява договора му за управление и контрол № РД-ЛС-НС-ЕСО-1 от 

24.03.2014 г., на основание чл. 7.1.1. от договора, без освобождаване от отговорност;  

- с решение по т. 2.3. избира за член на НС на ЕСО ЕАД Петър Статев Петров, с 

мандат от 5 (пет) години, считано от датата на вписване на решението в Търговския 

регистър.   

Според т. 2.10 от цитирания протокол, решенията по т. 2.1., т. 2.2. и т. 2.3. пораждат 

действие при условията на чл. 81е, ал. 2, изречение второ от ЗЕ.   

Видно от представената информация, Северин Стефанов Въртигов е подал молба с 

рег. № 93-01/24 от 28.01.2019 г. за освобождаването му от НС на ЕСО ЕАД. На основание 

чл. 7.1.1. от сключения Договор за управление и контрол е подписано допълнително 

споразумение между лицето и ЕСО ЕАД за прекратяване на договора по взаимно 

съгласие, което предвижда същото да влезе в сила от вписването в Търговския регистър на 

решението за освобождаване. В Комисията не е постъпвала жалба от освободения член на 

НС на ЕСО ЕАД, което кореспондира на факта, че в случая се касае за освобождаване по 

взаимно съгласие.  

Възнаграждението на преизбраните и на новоизбрания членове на Надзорния съвет 

на ЕСО ЕАД се определя по реда и при условията на чл. 33 от Правилника за реда за 

упражняване на правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в 

капитала, приет с Постановление № 112 на Министерския съвет от 2003 г. (арг. от 

решение по Протокол № 6-2019 от 31.01.2019 г., т. 2.4., както и от приложения проект на 

договор за контрол с член на Надзорния съвет на ЕСО ЕАД).  

Според чл. 3 от приложения проект на договор за контрол с член на Надзорния 

съвет на ЕСО ЕАД, договорът се сключва със срок 5 (пет) години и влиза в сила от датата 

на вписване в Търговския регистър на решението на СД на БЕХ ЕАД. Договорът за 

контрол се прекратява с изтичане на срока, както и предсрочно при наличие на 

предпоставките, подробно регламентирани в същия (чл. 7). Т. 7.1. урежда случаите на 

прекратяване на договора преди изтичане на срока: по взаимно съгласие на страните в 

писмена форма; по искане на члена на НС с писмено предизвестие не по-малко от 1 (един) 

месец; по искане на дружеството с писмено предизвестие от не по-малко от 1 (един) 

месец; поради фактическа невъзможност на отговорника да изпълнява задълженията си, 

продължила повече от 60 последователни дни или повече от 90 дни в който и да е 

дванадесетмесечен период; в други предвидени в устава на дружеството и в закона случаи 

и други. Предвидена е самостоятелна клауза, даваща възможност за прекратяване на 

договора предсрочно без предизвестие от страна на дружеството по вина на члена на НС, 

в конкретно определени случаи.  

Следва да се има предвид, че съгласно чл. 3, изр. 1 от проекта на договор, същият 

се сключва за срок от 5 години, т.е. до максимално допустимия срок съгласно чл. 233, ал. 

1 от Търговския закон. От друга страна, съгласно чл. 3, изр. 2 от проекта на договор, при 

изтичане на мандата на довереника без избор на нов Надзорен съвет, страните 

продължават да изпълняват договора до вписване на съответните промени в Търговския 

регистър при Агенцията по вписванията, освен ако едноличният собственик на капитала 

на дружеството не вземе решение, с което прекратява договора. В тази връзка следва да се 

има предвид, че с оглед недопускане на неопределено удължаване на срока на договорите 

над допустимия максимален срок в Търговския закон, респективно на мандата на 

членовете на Надзорния съвет на ЕСО ЕАД, Съветът на директорите на БЕХ ЕАД следва 



 6 

да предприема своевременни действия за избор на членове на НС на дружеството преди 

изтичане на мандата от 5 години.  

В допълнение, в проекта на договор изразът „Държавна комисия за енергийно и 

водно регулиране“ следва да бъдат заменен с „Комисия за енергийно и водно регулиране“. 

В съответствие с изискванията на чл. 81е, ал. 3, във връзка с чл. 81д, ал. 5 и ал. 6, 

изр. 1 от ЗЕ поне един от членовете на Надзорния съвет на НПО следва да: не заема 

професионален пост или отговорна длъжност, няма икономически интереси или делови 

отношения, пряко или непряко, с която и да е друга част от вертикално интегрираното 

предприятие или с негови акционери, притежаващи контролен пакет от акции; няма 

интереси или не получава финансови облаги, пряко или непряко, от която и да е част от 

вертикално интегрираното предприятие; получава възнаграждение, което не зависи от 

дейностите или резултатите на вертикално интегрираното предприятие, различни от тези 

на оператора на преносна мрежа, както и поне един от членовете на Надзорния съвет на 

НПО следва да е лице, което в срок три години преди назначаването му не е заемало 

професионален пост или отговорна длъжност, не е имало интереси или делови отношения, 

пряко или непряко, с вертикално интегрираното предприятие или с която и да е част от 

него, различна от оператора на преносната мрежа, или с негови акционери, притежаващи 

контролен пакет от акции. 

С оглед преценка на независимостта на преизбраните и новоизбрания членове на 

Надзорния съвет на ЕСО ЕАД са представени автобиографии, декларация относно 

удовлетворяване на изискванията на чл. 81д, ал. 5 и ал. 6 от ЗЕ и декларации по чл. 98, ал. 

2, т. 4 и т. 5 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката 

(НЛДЕ).  

Въз основа на приложените документи се установява, че посочените в закона 

предпоставки са изпълнени и за Костадин Василев Язов и за Пламен Георгиев Радонов, по 

отношение на които КЕВР се е произнесла при първоначалния им избор на членове на НС 

на дружеството. Тези членове на НС не са заемали професионален пост или отговорна 

длъжност в която и да е друга част от вертикално интегрираното предприятие, отговаряща 

за дейностите по производство и доставка на електрическа енергия в законоустановения 

срок преди преизбирането им, както и няма данни да са имали интереси или делови 

отношения, с вертикално интегрираното предприятие или с която и да е част от него. След 

извършена проверка в Търговския регистър към Агенция по вписванията относно 

декларираните обстоятелства и посочените данни в автобиографията на преизбраните 

членове на НС на ЕСО ЕАД, може да се отбележи, че за относимия законоустановен 

период преди избора им декларираните данни и обстоятелства в подадените от тях 

декларации се потвърждават. Пламен Георгиев Радонов е едноличен собственик на 

капитала и управител на „Вихтун“ ЕООД, с ЕИК 104668927, както и съдружник в „НАР 8“ 

ООД, чиито предмет на дейност не е конкурентен на дейността на ЕСО ЕАД.  

Видно от приложените от Петър Статев Петров декларации по чл. 81д, ал. 5 и ал. 6 

от ЗЕ и по чл. 98, ал. 2, т. 4 и т. 5 от НЛДЕ с дата 01.04.2016 г., считано от м. януари 2019 

г. до настоящия момент лицето заема длъжността „експерт международно 

сътрудничество-протокол“ в отдел „Международно сътрудничество и връзки с 

Обществеността“ в „Национална електрическа компания“ ЕАД. Видно от представената 

автобиография в последните три години лицето е заемало длъжност Ръководител отдел 

„Международно сътрудничество и връзки с Обществеността“ в „Национална електрическа 

компания“ ЕАД, с едноличен собственик на капитала БЕХ ЕАД. Национална електрическа 

компания“ ЕАД е част от ВИП по смисъла на § 1, т. 3а от  Допълнителните разпоредби на 

ЗЕ. Следователно, от представените документи е видно, че Петър Статев Петров не 

отговаря на изискванията за професионална независимост съгласно чл. 81д, ал. 5 и ал. 6 от 

ЗЕ.  

От всички приложени документи се установява, че изискванията за независимост 

се прилагат по отношение на Костадин Василев Язов и за Пламен Георгиев Радонов, 

които представляват повече от половината минус един от членовете на НС. Следователно 
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по отношение на членовете на надзорния съвет на НПО са изпълнени изискванията на чл. 

81е, ал. 3 от ЗЕ и не е налице основание Комисията да възрази срещу решенията за избор 

на членовете на Надзорния съвет на ЕСО ЕАД.  

 

 Изказвания по т.1.: 

 Докладва Е. Маринова. В Комисията за енергийно и водно регулиране е постъпило 

писмо от изпълнителния директор на „Български енергиен холдинг” ЕАД, с което КЕВР е 

уведомена за освобождаване и избор на членове на Надзорния съвет на „Електроенергиен 

системен оператор” ЕАД. В тази връзка са представени и доказателства относно 

професионалната квалификация и независимостта на избраните членовете на Надзорния 

съвет по отношение на вертикално интегрираното предприятие. ЕСО ЕАД е оператор на 

електропреносната система на Република България, който е сертифициран и определен за 

независим преносен оператор. Според чл. 81е, ал. 2 от Закона за енергетиката членовете 

на Надзорния съвет на независимия преносен оператор се избират от общото събрание на 

акционерите като за избора се уведомява Комисията. Поради факта, че дружеството е 

сертифицирано като независим преносен оператор, следва да бъде извършена преценка от 

Комисията за наличие на условията по закона за независимост на членовете на Надзорния 

съвет от вертикално интегрираното предприятие. Съгласно чл. 81е, ал. 3 от ЗЕ, 

разпоредбите на чл. 81д, ал. 3, ал. 4, ал. 5, ал. 6, изречение 1 и ал. 8 се прилагат съответно 

за поне половината минус един от членовете на Надзорния съвет, т.е. за поне половината 

минус един от членовете на Надзорния съвет важат разпоредбите – членовете на 

Управителния съвет на независимия преносен оператор се избират и освобождават от 

Надзорния съвет. Комисията се уведомява за решение за избор на член на Надзорния 

съвет на независимия преносен оператор, както и за предсрочно освобождаване на такъв 

член. Членовете на Управителния съвет следва да не заемат професионален пост или 

отговорна длъжност, да нямат икономически интереси и делови отношения пряко или 

непряко с която и да е друга част от вертикално интегрираното предприятие, или с негови 

акционери, притежаващи контролен пакет от акции. Необходимо е да нямат интереси и да 

не получават финансови облаги пряко или непряко от която и да е част от вертикално 

интегрираното предприятие и не трябва да получават възнаграждение, което не зависи от 

дейността или от резултатите от вертикално интегрираното предприятие. Поне 

половината минус един от членовете на Надзорния съвет на независимия преносен 

оператор трябва да са лица, които в срок от три години преди назначаването им не са 

заемали професионален пост или отговорна длъжност, не са имали интереси и делови 

интереси пряко или непряко с вертикално интегрираното предприятие, както и с която и 

да е част от него, различна от оператора на преносната мрежа. ЕСО ЕАД е с двустепенна 

система на управление: Управителен съвет, състоящ се от три лица и Надзорен съвет, 

състоящ се от три лица. Представен е договор за контрол със съответния член на 

Надзорния съвет, клаузите по който са анализирани и представени в доклада. Работната 

група иска да бъде обърнато внимание на дружеството по отношение на клаузата от 

договора, която урежда мандата за контрол на съответния член на Надзорния съвет. 

Съгласно чл. 3, изречение първо, в договора е записано, че същият се сключва със срок от  

пет години, което е максимално допустимият срок по правилата на Търговския закон. В 

договора е уговорено, че при изтичане на мандата на избрания член на Надзорния съвет 

(без да е избран нов Надзорен съвет) страните продължават да изпълняват задълженията 

по договора. Поради тези причини работната група счита, че на дружеството следва да се 

обърне внимание, че с оглед недопускане на неопределено удължаване на срока на 

договорите над допустимия максимален срок, посочен в Търговския закон, Съветът на 

директорите на БЕХ ЕАД следва да предприема своевременни действия за избор на 

членове на Надзорен съвет на дружеството преди изтичането на петгодишния мандат. 

Конкретно по новия избор и освобождаване на членове на Надзорния съвет. Съвета на 

директорите на БЕХ ЕАД е взел решение по неприсъствен протокол от 31.01.2019 г., с 

което е преизбрал за членове на Надзорния съвет Костадин Василев Язов и Пламен 
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Георгиев Радонов. Със следващо решение е освободило като член на Надзорния съвет 

Северин Стефанов Въртигов. За член на Надзорния съвет е избран Петър Статев Петров. 

Извършено е изследване по отношение на тези лица за установяване дали отговарят на 

изискванията на закона – чл. 81д. От представените декларации и автобиографии на тези 

три лица е установено, че изискванията на закона за изпълнени за Костадин Василев Язов 

и Пламен Георгиев Радонов, по отношение на които КЕВР се е произнесла и при 

първоначалния им избор за членове на Надзорния съвет. От представените документи за 

Петър Статев Петров е установено, че считано от месец януари 2019 г. до настоящия 

момент заема длъжността „експерт международно сътрудничество-протокол“ в отдел 

„Международно сътрудничество и връзки с обществеността“ в „Национална електрическа 

компания“ ЕАД. Видно от представената автобиография в последните три години лицето 

е заемало длъжност Ръководител отдел „Международно сътрудничество и връзки с 

Обществеността“ в „Национална електрическа компания“ ЕАД, което е част от ВИП. По 

тези причини може да се направи заключение, че по отношение на Петър Статев Петров 

не са изпълнени изискванията за професионална независимост съгласно чл. 81д, ал. 5 и ал. 

6 от ЗЕ. Изискванията за независимост се прилагат по отношение на Костадин Василев 

Язов и за Пламен Георгиев Радонов, които представляват повече от половината минус 

един от членовете на НС. Следователно по отношение на членовете на надзорния съвет на 

НПО са изпълнени изискванията на чл. 81е, ал. 3 от ЗЕ и не е налице основание 

Комисията да възрази срещу решенията за избор на членовете на Надзорния съвет на ЕСО 

ЕАД. Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 81е, ал. 2 и ал. 3, във връзка с чл. 

81д, ал. 3, ал. 4, ал. 5, ал. 6 и ал. 11 от Закона за енергетиката, работната група предлага на 

Комисията да приеме следните решения: 

 1. Да приеме настоящия доклад; 

 2. Да приеме протоколно решение, с което да не възразява срещу решения по 

Протокол № 6-2019 от 31.01.2019 г., по т. 2.1., т. 2.2. и т. 2.3. на Съвета на 

директорите на „Български енергиен холдинг“ ЕАД. 

 А. Йорданов каза, че иска да си изясни съдържанието на разпоредбата. Очевидно 

изискванията на закона се прилагат по формулата половината минус един от членовете на 

Надзорния съвет. В този случай половината означава двама члена. Минус един означава, 

че за поне един от членовете на Надзорния съвет трябва да са приложени изискванията на 

закона. А. Йорданов каза, че иска да изрази опасение, че при тричленен състав не е 

сигурно, че това в достатъчна степен гарантира независимостта на Надзорния съвет на 

оператора.  

 И. Иванов каза, че това е минималното изискване. В случая двама от членовете 

отговарят на това изискване. Единият е Пламен Радонов, а другият е Костадин Язов. 

Иначе може да се окаже един от тримата. И. Иванов каза, че също счита, че не е най-

доброто, защото независимостта трябва да се гарантира от мнозинството, т.е. от двама. 

Към момента това е така. В случая КЕВР се произнася по действащите нормативни 

изисквания.  

 П. Трендафилова каза, че в първи абзац на стр. 4 е записано, че  „Тези членове на 

НС не са заемали професионален пост или отговорна длъжност в която и да е друга 

част от вертикално интегрираното предприятие, отговаряща за дейностите по 

производство и доставка на природен газ…“. Така ли трябва да бъде?  

 Е. Маринова отговори, че трябва да бъде електрическа енергия.  

 И. Иванов каза, че трябва да бъде направена корекция.  

 

 Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 81е, ал. 2 и ал. 3, във връзка с чл. 

81д, ал. 3, ал. 4, ал. 5, ал. 6 и ал. 11 от Закона за енергетиката, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

РЕШИ: 
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 1. Приема доклад относно решения на Съвета на директорите на „Български 

енергиен холдинг“ ЕАД за освобождаване и избор на членове на Надзорния съвет на 

„Електроенергиен системен оператор” ЕАД. 

 2. Не възразява срещу решения по Протокол № 6-2019 от 31.01.2019 г., по т. 2.1., т. 

2.2. и т. 2.3. на Съвета на директорите на „Български енергиен холдинг“ ЕАД.  

 

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

на Комисията Светла Тодорова, Александър Йорданов, Владко Владимиров, Евгения 

Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова. 

 

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

за, Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Евгения Харитонова – за, Димитър 

Кочков - за и Пенка Трендафилова – за), от които три гласа (Александър Йорданов, 

Владко Владимиров, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в 

енергетиката. 
 

По т.2. Комисията разгледа доклад с вх. № Е-Дк-127 от 18.02.2019 г. относно 

решение на Надзорния съвет на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД за избор 

на отговорник по съответствието. 

 

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

писмо с вх. № Е-13-41-101 от 29.10.2018 г. от председателя на Надзорния съвет на 

„Електроенергиен системен оператор” ЕАД (ЕСО ЕАД), с което на основание чл. 81к, ал. 

2 от Закона за енергетиката (ЗЕ) КЕВР е уведомена за избор на отговорник по 

съответствие на дружеството. Представени са и доказателства относно професионалната 

квалификация и независимостта от вертикално интегрираното предприятие на избрания 

отговорник по съответствие. 

Във връзка с горното се установи следното: 

С Решение № С-5 от 30.07.2015 г. и Решение № С-7 от 05.11.2015 г. на КЕВР ЕСО 

ЕАД е сертифицирано като и определено за независим преносен оператор (НПО) на 

електропреносната система на Република България. 

Съгласно чл. 81к, ал. 2 от ЗЕ, надзорният съвет на НПО избира отговорник по 

съответствието, на когото се възлага контролът по изпълнението на програмата за 

съответствие. Изборът на отговорник по съответствието подлежи на одобряване от 

Комисията, която може да откаже одобрение на основание липса на независимост или на 

професионална компетентност. По отношение на отговорника по съответствието се 

прилагат изискванията за независимост и редът за избор, уведомяване на Комисията и 

освобождаване по чл. 81д, ал. 3 - 8 и ал. 10 от ЗЕ. 

По силата на чл. 81к, ал. 2, изр. трето във връзка с чл. 81д, ал. 3, изр. 2 от ЗЕ 

надзорният съвет изпраща незабавно на Комисията решението за избор на отговорник по 

съответствието на НПО, както и информация за условията, които уреждат мандата, 

продължителността и прекратяването му, условията на работа, включително 

възнагражденията, съответно решенията за предсрочно освобождаване, заедно с мотивите 

към тях. Предвид факта, че дружеството е сертифицирано като НПО, изпълнението на 

изискванията на чл. 81д от ЗЕ предполага преценка на КЕВР с оглед гарантиране на 

наличието на предпоставките на ЗЕ по отношение на отговорника по съответствието. 

С Решение по Протокол № 192 от 15.09.2017 г., по т. 1 на КЕВР е одобрен изборът 

на отговорник по съответствието – Антонина Минчева Душева, с решение по Протокол 16 

от 30.08.2017 г., т. 1 от заседание на Надзорния съвет на ЕСО ЕАД. На 31.08.2017 г. между 

ЕСО ЕАД и Антонина Минчева Душева е сключен Договор за осъществяване на контрол 

по изпълнението на изискванията за независимост на ЕСО ЕАД (договора от 31.08.2017 

г.). Договорът е сключен за срок от 3 години и влиза в сила от датата на сключването му 
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(чл. 3 от договора от 31.08.2017 г.).  

С оглед на задължението на Надзорния съвет на НПО по чл. 81к, ал. 2 и ал. 7, изр. 

първо, във връзка с чл. 81д, ал. 3, изр. 3, предл. последно от ЗЕ, да уведомява Комисията за 

решението за предсрочно освобождаване на отговорника по съответствие, заедно с 

мотивите към него, с писмо с изх. № Е-13-41-101 от 16.01.2019 г. КЕВР е изискала от 

Надзорния съвет на ЕСО ЕАД информация в тази връзка. 

С писмо с вх. № Е-13-41-101 от 23.01.2019 г.  Председателят на Надзорния съвет на 

ЕСО ЕАД е уведомил КЕВР, че Антонина Душева на основание чл. 8, т. 8.2.2 от договора 

от 31.08.2017 г. е подала до последния едномесечно писмено предизвестие от 31.10.2017 г. 

за прекратяване на договора, считано от 01.11.2017 г. В тази връзка, в писмото е посочено, 

че Надзорният съвет на ЕСО ЕАД не е вземал решение за предсрочно освобождаване на 

Антонина Минчева Душева като отговорник по съответствието. 

Видно от препис-извлечение от Протокол 26 от 11.10.2018 г. от заседание на 

Надзорния съвет на ЕСО ЕАД, по т. 1, е взето решение за избор на отговорник по 

съответствието и за такъв е определен Григор Найденов Григоров. Надзорният съвет е 

одобрил проект на договор, като е възложил на Председателя на Надзорния съвет да 

подпише договор с отговорника по съответствието съгласно одобрения договор (т. 2 и т. 3 

от Протокол 26 от 11.10.2018 г.). В чл. 3, т. 3.1 от проекта на Договор за осъществяване на 

контрол по изпълнението на изискванията за независимост на „Електроенергиен системен 

оператор“ ЕАД (проекта на договор) е предвидено, че същият се сключва за срок от три 

години. Съгласно чл. 8, т. 8.1. от проекта на договор, същият се прекратява с изтичане на 

неговия срок. В т. 8.2. се уреждат случаите на прекратяване на договора преди изтичане на 

срока: по взаимно съгласие на страните в писмена форма; по искане на отговорника по 

съответствието с писмено предизвестие не по-малко от 1 (един) месец; по искане на 

дружеството с писмено предизвестие от не по-малко от 1 (един) месец; поради фактическа 

невъзможност на отговорника да изпълнява задълженията си, продължила повече от 60 

последователни дни или повече от 90 дни в който и да е дванадесетмесечен период; както 

и в други предвидени в устава на дружеството и в закона случаи.  

В т. 8.3. е предвидена възможност за прекратяване на договора предсрочно без 

предизвестие от страна на дружеството по вина на отговорника по съответствието, в 

конкретно определени случаи. 

Възнаграждението на избрания отговорник по съответствието е в размер на 2 500 

(две хиляди и шестстотин) лева месечно, дължимо до 12-то число на следващия 

календарен месец. 

По силата на чл. 81к, ал. 2, изр. трето във връзка с чл. 81д, ал. 5 от ЗЕ отговорникът 

по съответствието на НПО следва да: не заема професионален пост или отговорна 

длъжност, няма икономически интереси или делови отношения, пряко или непряко, с 

която и да е друга част от вертикално интегрираното предприятие или с негови акционери, 

притежаващи контролен пакет от акции; няма интереси или не получава финансови 

облаги, пряко или непряко, от която и да е част от вертикално интегрираното 

предприятие; получава възнаграждение, което не зависи от дейностите или резултатите на 

вертикално интегрираното предприятие, различни от тези на оператора на преносна 

мрежа. 

С оглед преценка на независимостта на избрания отговорник по съответствието са 

представени декларации, видно от които лицето отговаря на изискванията на чл. 81д, ал. 5 

от ЗЕ и чл. 98, ал. 2, т. 5 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в 

енергетиката. 

По силата на чл. 81к, ал. 2, изр. трето във връзка с чл. 81 д, ал. 6, изр. 1 от ЗЕ 

отговорникът по съответствието на НПО е лице, което в срок три години преди 

назначаването му не е заемал професионален пост или отговорна длъжност, не е имал 

интереси или делови отношения, пряко или непряко, с вертикално интегрираното 

предприятие или с която и да е част от него, различна от оператора на преносната мрежа, 

или с негови акционери, притежаващи контролен пакет от акции. От представената 
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автобиография и декларации е видно, че изискванията на чл. 81д, ал. 6 от ЗЕ са изпълнени 

по отношение на Григор Найденов Григоров. 

Предвид изложеното не са налице основанията по чл. 81к, ал. 2, изречение второ от 

ЗЕ за отказ за одобряване на избрания от Надзорния съвет на ЕСО ЕАД отговорник по 

съответствието. 

 

Изказвания по т.2.: 

Докладва Е. Маринова. В Комисията за енергийно и водно регулиране е постъпило 

писмо от 29.10.2018 г. от председателя на Надзорния съвет на „Електроенергиен системен 

оператор” ЕАД, с което КЕВР е уведомена за избор на отговорник по съответствие на 

дружеството. ЕСО ЕАД е сертифицирано и определено за независим преносен оператор 

на електропреносната система на Република България. Съгласно чл. 81к, ал. 2 от ЗЕ, 

Надзорният съвет на НПО избира отговорник по съответствието, на когото се възлага 

контролът по изпълнението на програмата за съответствие. По силата на чл. 81к, ал. 2, изр. 

трето във връзка с чл. 81д, ал. 3, изр. 2 от ЗЕ Надзорният съвет изпраща незабавно на 

Комисията решението за избор на отговорник по съответствието на НПО, както и 

информация за условията, които уреждат мандата, продължителността и прекратяването 

му, условията на работа, включително възнагражденията, съответно решенията за 

предсрочно освобождаване, заедно с мотивите към тях. Дружеството е сертифицирано 

като НПО и в компетентността на Комисията е да направи преценка относно 

независимостта на отговорника по съответствието – с оглед изпълнението на изискванията 

за закона. С решение от 15.09.2017 г. на КЕВР е одобрен изборът на отговорник по 

съответствието -  Антонина Минчева Душева, с която е сключен договор за срок от три 

години. С писмо от 23.01.2019 г.  председателят на Надзорния съвет на ЕСО ЕАД е 

уведомил КЕВР, че Антонина Душева (на основание съответната разпоредба от договора) 

е подала едномесечно писмено предизвестие от 31.10.2017 г. за прекратяване на договора, 

считано от 01.11.2017 г. В тази връзка, председателят на Надзорния съвет на ЕСО ЕАД 

уведомява КЕВР, че Надзорният съвет на ЕСО ЕАД не е вземал решение за предсрочно 

освобождаване на отговорника – предвид искането му за прекратяване на сключения 

договор. С решение от 11.10.2018 г. на Надзорния съвет за отговорник по съответствието е 

избран Григор Найденов Григоров. Надзорният съвет е одобрил проект на договор, като е 

възложил на Председателя на Надзорния съвет да подпише договор с отговорника по 

съответствието. По силата на чл. 81к, ал. 2, изр. трето във връзка с чл. 81д, ал. 5 от ЗЕ 

отговорникът по съответствието на НПО трябва да отговаря на следните изисквания: не 

заема професионален пост или отговорна длъжност, няма икономически интереси или 

делови отношения, пряко или непряко, с която и да е друга част от вертикално 

интегрираното предприятие или с негови акционери, притежаващи контролен пакет от 

акции; няма интереси или не получава финансови облаги, пряко или непряко, от която и 

да е част от вертикално интегрираното предприятие; получава възнаграждение, което не 

зависи от дейностите или резултатите на вертикално интегрираното предприятие, 

различни от тези на оператора на преносна мрежа. По силата на чл. 81к, ал. 2, изр. трето 

във връзка с чл. 81 д, ал. 6, изр. 1 от ЗЕ отговорникът по съответствието на НПО е лице, 

което в срок три години преди назначаването му не е заемал професионален пост или 

отговорна длъжност, не е имал интереси или делови отношения, пряко или непряко, с 

вертикално интегрираното предприятие или с която и да е част от него, различна от 

оператора на преносната мрежа, или с негови акционери, притежаващи контролен пакет 

от акции. От представената автобиография и декларации е видно, че изискванията на чл. 

81д, ал. 6 от ЗЕ са изпълнени по отношение на Григор Найденов Григоров. Предвид 

изложеното не са налице основанията за отказ за одобряване на избрания от Надзорния 

съвет на ЕСО ЕАД отговорник по съответствието. Във връзка с гореизложеното и на 

основание чл. 81к, ал. 2, изр. второ и изр. трето, във връзка с чл. 81д, ал. 3, ал. 4, ал. 5, ал. 6 

от Закона за енергетиката, работната група предлага на Комисията да приеме следните 

решения: 
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1. Да приеме настоящия доклад; 

2. Да приеме протоколно решение относно одобряване на избора на отговорник по 

съответствието -  Григор Найденов Григоров, по решение по Протокол 26 от 11.10.2018 г., 

т. 1 от заседание на Надзорния съвет на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД. 

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

 

 Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 81к, ал. 2, изр. второ и изр. трето, 

във връзка с чл. 81д, ал. 3, ал. 4, ал. 5, ал. 6 от Закона за енергетиката, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

РЕШИ: 

 

 1. Приема доклад относно решение на Надзорния съвет на „Електроенергиен 

системен оператор” ЕАД за избор на отговорник по съответствието. 

 2. Одобрява избора на отговорник по съответствието – Григор Найденов Григоров, 

по решение по Протокол 26 от 11.10.2018 г., т. 1 от заседание на Надзорния съвет на 

„Електроенергиен системен оператор“ ЕАД. 

 

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

на Комисията Светла Тодорова, Александър Йорданов, Владко Владимиров, Евгения 

Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова. 

 

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

за, Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Евгения Харитонова – за, Димитър 

Кочков - за и Пенка Трендафилова – за), от които три гласа (Александър Йорданов, 

Владко Владимиров, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в 

енергетиката. 

 

По т.3. Комисията разгледа доклад с вх. № Е-Дк-128 от 18.02.2019 г. относно 

открито производство за прекратяване на лицензия № Л-035-03 от 15.11.2000 г. за 

дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и на лицензия № Л-

034-05 от 15.11.2000 г. за дейността „пренос на топлинна енергия“, издадени на 

„Топлофикация Шумен“ ЕАД – в несъстоятелност. 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 4 от Закона за 

енергетиката (ЗЕ) и чл. 70, ал. 2, предложение първо, във връзка с чл. 71, ал. 1, т. 5 от 

Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (Наредба № 

3), с решение по Протокол № 254 от 20.12.2018 г., т. 3, във връзка с влязло в сила решение 

на Окръжен съд-Шумен (ОС) за обявяване на лицензиант в несъстоятелност, Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) е открила производство за 

прекратяване на лицензия № Л-035-03 от 15.11.2000 г. за дейността „производство на 

електрическа и топлинна енергия“ и на лицензия № Л-034-05 от 15.11.2000 г. за дейността 

„пренос на топлинна енергия“, издадени на „Топлофикация Шумен“ ЕАД – в 

несъстоятелност. На основание чл. 73, ал. 3 от Наредба № 3 копие от посоченото решение 

е изпратено на синдика на „Топлофикация Шумен“ ЕАД (н.) с писмо с изх. № Е-14-08-8 от 

28.12.2018 г., като му е определен 7-дневен срок за представяне на становище по 

откритото производство. 

В изпълнение на чл. 73, ал. 2, във връзка с чл. 74, ал. 2 от Наредба № 3 и на т. 4 от 

решение по Протокол № 254 от 20.12.2018 г., по т. 3 на КЕВР, с писмо с изх. № Е-03-00-2 

от 21.12.2018 г. по откритото производство е изискано да бъдат представени становища от 

компетентните държавни и общински органи, както следва: Министерство на 

енергетиката, Министерство на икономиката, Министерство на регионалното развитие и 
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благоустройството, Министерство на вътрешните работи, Министерство на отбраната и 

Община Шумен. 

С писмо с вх. № Е-03-00-2 от 10.01.2019 г. Министерството на икономиката, чрез 

дирекция „Информационно и комуникационно осигуряване и управление при кризисни 

ситуации“, е представило становище, в което се посочва, че на територията на община 

Шумен няма предприятия с държавно участие в капитала, на които принципал е 

Министерство на икономиката. Също така съгласно военновременния план на 

министерството на територията на община Шумен нямат юридически лица с възложени 

военновременни задачи за производство на основна военна и гражданска продукция и 

услуги. 

 С писмо с вх. № Е-03-00-2 от 17.01.2019 г. Министерството на вътрешните 

работи изразява становище, че министерството, в т.ч. и неговите структури, няма 

договорни отношения с „Топлофикация Шумен“ ЕАД (н.) и не използва услугите на 

същото. 

С писмо с вх. № Е-03-00-2 от 18.01.2019 г. кметът на Община Шумен уведомява 

Комисията, че „Топлофикация Шумен“ ЕАД (н.) е било еднолично общинско акционерно 

дружество, с капитал – собственост на Община Шумен. На 31.01.2014 г. между общината 

и „Енергоснабдяване“ ЕООД е сключен договор за прехвърляне на собствеността върху 

9 697 101 акции, с номинал по 1,00 лв. всяка, представляващи 100% от регистрирания 

капитал на „Топлофикация Шумен“ ЕАД (н.). С Решение № 28 от 13.03.2014 г. на 

Окръжен съд-Шумен по т.д. № 568/2011 г. топлофикационното дружество е обявено в 

несъстоятелност, прекратена е дейността му, както и правомощията на управителните 

органи. Със същото решение длъжникът е лишен от правото да управлява и да се 

разпорежда с имуществото, а това право е предоставено на синдик. Предвид изложените 

обстоятелства, Община Шумен счита, че не е уместно да изразява становище по откритата 

процедура за прекратяване на лицензиите на „Топлофикация Шумен“ ЕАД (н.). 

С писмо с вх. № Е-03-00-2 от 21.01.2019 г. Министерството на регионалното 

развитие и благоустройството посочва, че „Водоснабдяване и канализация-Шумен“ 

ООД, гр. Шумен нямат сключени договори с доставчика „Топлофикация Шумен“ ЕАД 

(н.). 

С писмо с вх. № Е-14-08-8 от 23.01.2019 г. синдикът на „Топлофикация Шумен“ 

ЕАД (н.) посочва следното: 

С Решение № 183 от 15.11.2013 г., постановено по т. д. № 586 от 2011 г. по описа 

на Окръжен съд-Шумен е открито производство по несъстоятелност и обявена 

неплатежоспособността на „Топлофикация Шумен“ ЕАД (н.), с начална дата на 

неплатежоспособността – 01.01.2009 г., допуснато е обезпечение чрез налагане на запор и 

възбрана върху цялото движимо и недвижимо имущество на длъжника, на основание чл. 

630, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ). 

С Решение № 92 от 24.07.2015 г. по т.д. № 586 от 2011 г. по описа на ОС-Шумен 

дружеството е обявено в несъстоятелност, прекратена е дейността му, прекратени са 

правомощията на управителните и представителни органи и същите са лишени от правото 

да управляват и да се разпореждат с имуществото, включено в масата на 

несъстоятелността, постановено е започване осребряване на имуществото, включено в 

масата на несъстоятелността и разпределение на осребреното имущество. Решението е 

влязло в законна сила. 

„Топлофикация Шумен“ ЕАД (н.) е преустановило реално дейността си още от 

2011 г., към същата година са прекратени и трудовите правоотношения с работници и 

служители на дружеството. Още от 2011 г. дружеството не осъществява дейностите, за 

които са издадени лицензия № Л-034-05 от 15.11.2000 г. за пренос на топлинна енергия на 

територия в град Шумен и лицензия № Л-035-03 от 15.11.2000 г. за производство на 

електрическа и топлинна енергия. Срокът на двете лицензии изтича на 15.11.2020 г. 

Същевременно масата на несъстоятелността на дружеството включва обекти -

имущество, които по същността си могат да бъдат използвани за осъществяване на 
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дейност по пренос на топлинна енергия, както и за производство на електрическа и 

топлинна енергия. Тези обекти са оценени от лицензиран оценител, но спрямо същите 

няма предприети действия по продажбата им по реда на ТЗ. В тази връзка синдикът на 

дружеството е отправил искане до Комисията за даване на указания следва ли при 

предприемане на действия по продажба на имущество – обекти от масата на 

несъстоятелността, които могат да бъдат използвани за осъществяване на дейност по 

пренос на топлинна енергия, както и за производство на електрическа и топлинна енергия, 

освен разрешение от съда по несъстоятелността, да бъде отправяно искане за даване на 

разрешение за разпореждане с такива активи и до Комисията, по реда на чл. 53, ал. 1 от 

ЗЕ, в случай, че е изтекъл срокът на издадените лицензни, респективно решението за 

обявяване в несъстоятелност е влязло в сила и се приложи чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗЕ, като 

Комисията с решение прекрати предсрочно лицензиите. 

С оглед гореизложеното, синдикът оставя на преценката на Комисията вземане на 

решение за предсрочно прекратяване на лицензиите, издадени на „Топлофикация Шумен“ 

ЕАД (н.). 

С писмо с вх. № Е-14-08-8 от 25.01.2019 г. Министерството на енергетиката не 

възразява срещу откритото производство за прекратяване на лицензиите на 

„Топлофикация Шумен“ ЕАД (н.). Посочва се, че повече от 5 (пет) години 

топлофикационното дружество не е осъществявало дейности по двете лицензии. 

С писмо с вх. № Е-03-00-2 от 04.02.2019 г. Министерството на отбраната 

уведомява Комисията, че прекратяването на лицензиите на „Топлофикация Шумен“ ЕАД 

(н.) няма да доведе до нарушаване и промяна на ежедневните дейности в структурите, 

свързани със сигурността и отбраната на страната в обсега на област Шумен. 

Въз основа на всички събрани факти и обстоятелства в откритото 

производство за прекратяване на издадените лицензии се установи следното: 

„Топлофикация Шумен“ ЕАД – в несъстоятелност, с ЕИК 127029454, със седалище 

и адрес на управление: област Шумен, община Шумен, гр. Шумен 9700, ул. „Съединение“ 

№ 62А, е титуляр на лицензия № Л-035-03 от 15.11.2000 г. за дейността „производство на 

електрическа и топлинна енергия“ и лицензия № Л-034-05 от 15.11.2000 г. за дейността 

„пренос на топлинна енергия“, всяка за срок от 20 години. 

С Решение № 92 от 24.07.2015 г. на Окръжен съд-Шумен по търговско дело № 586 

от 2011 г. „Топлофикация Шумен“ ЕАД (н.) е обявено в несъстоятелност, като решението 

е влязло в законна сила на 21.06.2018 г. Във връзка с влязлото в сила съдебно решение 

за обявяване на лицензианта в несъстоятелност, по инициатива на КЕВР е открито 

производство за прекратяване на издадените лицензии. В изпълнение на чл. 74, ал. 1 от 

Наредба № 3 КЕВР следва служебно да провери дали прекратяването на лицензионната 

дейност може да доведе до нарушаване сигурността на снабдяването на клиентите с 

електрическа или топлинна енергия или природен газ или може да възникне опасност за 

националната сигурност и обществения ред. 

Предвид това, че топлофикационното дружество е с прекратена дейност, няма 

битови и стопански клиенти и на практика не изпълнява лицензионни дейности от 2011 г., 

може да бъде обоснован извод, че не са налице обстоятелства, които да доведат до 

нарушаване сигурността на снабдяването с електрическа и топлинна енергия на клиенти 

на дружеството, както и до възникване на опасност за националната сигурност и 

обществения ред при прекратяване на издадените лицензии. Също така заинтересованите 

държавни и общински органи не са възразили срещу производството по прекратяване на 

издадените лицензии на „Топлофикация Шумен“ ЕАД – в несъстоятелност, а синдикът на 

дружеството оставя преценката за прекратяването на лицензиите на Комисията. 

Предвид горното, издадените на „Топлофикация Шумен“ ЕАД – в несъстоятелност, 

лицензия № Л-035-03 от 15.11.2000 г. за дейността „производство на електрическа и 

топлинна енергия“ и лицензия № Л-034-05 от 15.11.2000 г. за дейността „пренос на 

топлинна енергия могат да бъдат прекратени на основание чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗЕ и чл. 71, 

ал. 1, т. 5 от Наредба № 3. 
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Доколкото, в случая не са налице обстоятелствата по чл. 74, ал. 1 от Наредба № 3, 

КЕВР не следва да определя срок, в който лицензиантът е задължен да прехвърли на трето 

лице собствеността си или да учреди право на ползване върху имуществото, чрез което 

осъществява лицензионната дейност, само в неговата цялост, както и срок, в който 

лицензиантът е задължен да представи в комисията искане за разрешаване на сделката на 

разпореждане по реда и при условията на чл. 53, ал. 3 от ЗЕ. 

По отношение на искането на синдика, КЕВР да даде указания относно това дали 

при продажба на имущество – обект от масата на несъстоятелността, което може да бъде 

използвано за осъществяване на дейност по пренос на топлинна енергия и за производство 

на електрическа и топлинна енергия, следва да бъде поискано разрешение от Комисията за 

разпореждане, по реда на чл. 53, ал. 1 от ЗЕ, е необходимо да се има предвид, че след 

прекратяване на лицензиите, имуществото на дружеството ще излезе от обхвата на 

лицензионния режим, респективно за него няма да се прилагат специалните норми на ЗЕ. 
 

Изказвания по т.3.:  

Докладва Р. Наков.  Производството е свързано с влязло в сила решение за обявяване 

на лицензиант в несъстоятелност. Комисията е открила производство и са изискани 

становища от съответните компетентни държавни и общински органи. Съответните 

институции са представили становищата, които са изложени в доклада. Министерството на 

икономиката съобщава, че на територията на община Шумен няма предприятия с държавно 

участие в капитала, на които принципал е министерството. Съгласно военновременния план 

на министерството на територията на община Шумен няма юридически лица с възложени 

военновременни задачи за производство на основна военна и гражданска продукция и 

услуги. Министерството на вътрешните работи изразява становище, че министерството, в 

т.ч. и неговите структури, няма договорни отношения с „Топлофикация Шумен“ ЕАД и не 

използва услугите на същото. Община Шумен съобщава, че не е уместно да изразява 

становище по откритата процедура, тъй като „Топлофикация Шумен“ ЕАД е било 

общинско дружество. Министерството на регионалното развитие и благоустройството 

посочва, че „Водоснабдяване и канализация-Шумен“ ООД няма сключени договори с 

доставчика „Топлофикация Шумен“ ЕАД (н.). Синдикът на „Топлофикация Шумен“ ЕАД 

(н.) съобщава, че дружеството е преустановило дейността си през 2011 г. и няма предприети 

действия по продажбата на имуществото по реда на Търговския закон. Синдикът оставя на 

преценката на Комисията вземането на решение за предсрочно прекратяване на лицензиите, 

издадени на „Топлофикация Шумен“ ЕАД (н.). Министерството на енергетиката не 

възразява срещу откритото производство. Министерството на отбраната уведомява 

Комисията, че прекратяването на лицензиите на „Топлофикация Шумен“ ЕАД (н.) няма да 

доведе до нарушаване и промяна на ежедневните дейности в структурите, свързани със 

сигурността и отбраната на страната в обсега на област Шумен. Въз основа на всички 

събрани факти и обстоятелства в откритото производство за прекратяване на издадените 

лицензии е установено следното: 

С Решение № 92 от 24.07.2015 г. на Окръжен съд-Шумен по търговско дело № 586 

от 2011 г. „Топлофикация Шумен“ ЕАД (н.) е обявено в несъстоятелност, като решението е 

влязло в законна сила на 21.06.2018 г. Предвид това, че топлофикационното дружество е с 

прекратена дейност, няма битови и стопански клиенти и на практика не изпълнява 

лицензионни дейности от 2011 г., може да бъде обоснован извод, че не са налице 

обстоятелства, които да доведат до нарушаване сигурността на снабдяването с електрическа 

и топлинна енергия на клиенти на дружеството, както и до възникване на опасност за 

националната сигурност и обществения ред при прекратяване на издадените лицензии. 

Също така заинтересованите държавни и общински органи не са възразили срещу 

производството по прекратяване на издадените лицензии на „Топлофикация Шумен“ ЕАД – 

в несъстоятелност, а синдикът на дружеството оставя преценката за прекратяването на 

лицензиите на Комисията. Предвид горното, издадените на „Топлофикация Шумен“ ЕАД – 

в несъстоятелност, лицензия за дейността „производство на електрическа и топлинна 
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енергия“ и лицензия за дейността „пренос на топлинна енергия могат да бъдат прекратени 

на основание чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗЕ и чл. 71, ал. 1, т. 5 от Наредба № 3. По отношение на 

искането на синдика, КЕВР да даде указания относно това дали при продажба на 

имущество – обект от масата на несъстоятелността, което може да бъде използвано за 

осъществяване на дейност по пренос на топлинна енергия, следва да бъде поискано 

разрешение от Комисията за разпореждане, по реда на чл. 53, ал. 1 от ЗЕ, е необходимо да 

се има предвид, че след прекратяване на лицензиите, имуществото на дружеството ще 

излезе от обхвата на лицензионния режим, респективно за него няма да се прилагат 

специалните норми на ЗЕ. Предвид гореизложеното и на основание чл. 43, ал. 6 от 

Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната 

администрация във връзка с чл. 13, ал. 5, т. 1 от Закона за енергетиката, работната група 

предлага Комисията да обсъди и вземе следните решения: 

1. Да приеме настоящия доклад; 

2. Да насрочи открито заседание по реда на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ; 

3. Да покани за участие в откритото заседание лицата, представляващи 

„Топлофикация Шумен“ ЕАД – в несъстоятелност, или други упълномощени от тях 

представители на дружеството; 

4. Датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани на 

страницата на Комисията в интернет. 

А. Йорданов каза, че иска да изрази недоумение по повод становището на 

Министерство на вътрешните работи. А. Йорданов каза, че по-скоро е очаквал някаква 

оценка на въздействието от прекратяването на лицензията върху обществения ред и 

евентуално възникване на заплахи за обществения ред, а министерството уведомява КЕВР, 

че няма договорни отношения с „Топлофикация Шумен“ ЕАД – в несъстоятелност. Може 

да се приеме, че след като няма възражение не е намерена заплаха.  

И. Иванов каза, че насрочва открито заседание по т. 2 на 28.02.2019 г. от 10:00 часа.  

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

доклада.  

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 43, ал. 6 от Правилника за дейността на 

Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация във връзка с чл. 

13, ал. 5, т. 1 от Закона за енергетиката, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Приема доклад с вх. № Е-Дк-128 от 18.02.2019 г. относно открито производство 

за прекратяване на лицензия № Л-035-03 от 15.11.2000 г. за дейността „производство на 

електрическа и топлинна енергия“ и на лицензия № Л-034-05 от 15.11.2000 г. за дейността 

„пренос на топлинна енергия“, издадени на „Топлофикация Шумен“ ЕАД – в 

несъстоятелност; 

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

доклада по т.1 на 28.02.2019 г. от 10:00 ч.; 

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

„Топлофикация Шумен“ ЕАД – в несъстоятелност или други,  упълномощени от тях 

представители на дружеството; 

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

интернет страницата на Комисията. 

 

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

на Комисията Светла Тодорова, Александър Йорданов, Владко Владимиров, Евгения 

Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова. 
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Решението е взето със седем гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Светла Тодорова – 

за, Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Евгения Харитонова – за, Димитър 

Кочков - за и Пенка Трендафилова – за), от които три гласа (Александър Йорданов, 

Владко Владимиров, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в 

енергетиката. 

 

По т.4. Комисията разгледа доклад с вх. № Е-Дк-129 от 18.02.2019 г. относно 

открито производство за прекратяване на лицензия № Л-261-03 от 10.03.2008 г. за 

дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“, издадена с условие 

за изграждане на енергиен обект, на „Полимери“ АД – в несъстоятелност. 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 4 от Закона за 

енергетиката (ЗЕ) и чл. 70, ал. 2, предложение първо, във връзка с чл. 71, ал. 1, т. 5 от 

Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (Наредба № 

3), с решение по Протокол № 2 от 03.01.2019 г., т. 3, във връзка с влязло в сила решение на 

Окръжен съд-Варна за обявяване на лицензиант в несъстоятелност, Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) е открила производство за 

прекратяване на лицензия № Л-261-03 от 10.03.2008 г. за дейността „производство на 

електрическа и топлинна енергия“, с условие за изграждане на енергиен обект, издадена 

на „Полимери“ АД – в несъстоятелност (н.). На основание чл. 73, ал. 3 от Наредба № 3 

копие от посоченото решение е изпратено на синдика на „Полимери“ АД (н.) с писмо с 

изх. № Е-14-52-2 от 16.01.2019 г., като му е определен 7-дневен срок за представяне на 

становище по откритото производство. 

 В изпълнение на чл. 73, ал. 2, във връзка с чл. 74, ал. 2 от Наредба № 3 и на т. 4 от 

решение по Протокол № 2 от 03.01.2019 г., по т. 3 на КЕВР, с писмо с изх. № Е-14-52-1 от 

04.01.2019 г. по откритото производство е изискано да бъдат представени становища от 

компетентните държавни и общински органи, както следва: Министерство на 

енергетиката, Министерство на икономиката, Министерство на регионалното развитие и 

благоустройството, Министерство на вътрешните работи, Министерство на отбраната и 

Община Девня. 

 С писмо с вх. № Е-14-52-1 от 15.01.2019 г. кметът на Община Девня уведомява 

Комисията, че при извършена проверка в общината е установено, че има издадено 

разрешение за строеж № 5 от 06.03.2008 г. за извършване на строеж „Инсталация за 

комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия на база 2 бр. ГТ ТИП PGS 

3722“, но на място няма построен и въведен обект в експлоатация. 

 С писмо с вх. № Е-14-52-1 от 18.01.2019 г. Министерството на отбраната 

уведомява Комисията, че министерството няма възражения относно откритото 

производство за прекратяване на лицензия № Л-261-03 от 10.03.2008 г. за дейността 

„производство на електрическа и топлинна енергия“, издадена с условие за изграждане на 

енергиен обект на „Полимери“ АД (н.). 

 С писмо с вх. Е-14-52-1 от 18.01.2019 г. Министерството на регионалното 

развитие и благоустройството (МРРБ) посочва, че е запознало всички търговски 

дружества с над 50% държавно участие в системата на МРРБ. Въз основа на получената 

информация, министерството информира Комисията, че няма търговски дружества – 

ВиК оператори, които да бъдат засегнати от прекратяването на лицензията. 

 С писмо с вх. № Е-14-52-1 от 24.01.2019 г. Министерството на вътрешните 

работи няма възражения относно откритото производство за прекратяване на лицензия 

№ Л-261-03 от 10.03.2008 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна 

енергия“, издадена с условие за изграждане на енергиен обект на „Полимери“ АД (н.). 

 С писмо с вх. № Е-14-52-1 от 25.01.2019 г. Министерството на енергетиката не 

възразява срещу откритото производство за прекратяване на лицензията, издадена с 

условие за изграждане на енергиен обект на „Полимери“ АД (н.). 
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 С писмо с вх. № Е-14-52-1 от 30.01.2019 г. Министерството на икономиката 

уведомява Комисията, че в капитала на „Полимери“ АД (н.) няма държавно участие. 

Освен това, съгласно военновременния план на министерството, „Полимери“ АД (н.) 

няма възложени военновременни задачи за производство на основна военна и 

гражданска продукция и услуги. 

 С писмо с вх. № Е-14-52-2 от 05.02.2019 г. синдикът на „Полимери“ АД (н.) 

посочва следното: 

 1. С Решение № 1175 от 16.12.2013 г., постановено по т.д. № 1132/2012 г. на 

Окръжен съд-Варна, „Полимери“ АД е обявено в несъстоятелност, прекратена е дейността 

му, прекратени са правомощията на управителните му органи и е започнало осребряване 

на имуществото му. 

 2. Решение № 1175 от 16.12.2013 г. подлежи на незабавно изпълнение и има 

действие спрямо всички лица (чл. 714 и чл. 712, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ)), като 

същото е вписано и по партидата на дружеството в Търговския регистър към Агенцията 

по вписванията, откогато се счита за известно и на всички трети лица, включително и на 

Комисията. 

 Синдикът посочва, че освен посоченото Решение № 1175 от 16.12.2013 г., 

постановено по т.д. № 1132/2012 г. на Окръжен съд-Варна, и всички други обстоятелства 

и съдебни актове относно откритото производство по несъстоятелност за „Полимери“ АД 

(н.) са надлежно отразени по партидата на дружеството в Търговския регистър и КЕВР 

може и трябва служебно да се уведоми за тях. 

 3. С оглед изложеното в т. 1 и т. 2, както и предвид разпоредбите на чл. 710 и сл. от 

ТЗ, дейността на „Полимери“ АД (н.) е прекратена окончателно и необратимо, и 

следователно същото след 16.12.2013 г. не би могло да извършва дейността, за която е 

издадена Лицензия № Л-261-03 от 10.03.2008 г. за дейността „производство на 

електрическа и топлинна енергия“, тъй като същата е несъвместима с производството по 

несъстоятелност. В тази връзка е и разпоредбата на чл. 55, ал. 1, т. 4, предложение първо 

от ЗЕ, която предвижда, че лицензията се прекратява с решение на КЕВР, при влизане в 

сила на решение на съда за обявяване на лицензианта в несъстоятелност. Нормата на чл. 

55, ал. 1, т. 4, предложение първо от ЗЕ е императивна и вменява задължение на 

Комисията да издаде решение, с което да прекрати лицензията на дружество обявено в 

несъстоятелност с влязло в сила съдебно решение. 

 4. Във връзка с изложеното, синдикът изцяло подкрепя взетото от КЕВР Решение 

за откриване на процедура за прекратяване на Лицензия № Л-261-03 от 10.03.2008 г., 

издадена на „Полимери“ АД (н.). 

 Според синдика при вземане на решението за прекратяване следва да се има 

предвид, че инсталацията за когенерация, с която е щяла да се извършва лицензионната 

дейност, е била закупена на лизинг и съгласно договора, който не е спазен от страна на 

„Полимери“ АД (н.), лизингодателят си я е получил обратно. Синдикът посочва, че 

прекратяването на Лицензия № Л-261-03 от 10.03.2008 г. няма да засегне „Полимери“ АД 

(н.), тъй като дружеството е с прекратена дейност, няма да засегне и клиенти на 

дружеството, тъй като такива няма, съответно няма да се отрази на сигурността на 

снабдяване с топлинна и електрическа енергия, защото инсталацията никога не е 

работила. 

Въз основа на всички събрани факти и обстоятелства в откритото 

производство за прекратяване на издадената лицензия се установи следното: 

„Полимери“ АД (н.), с ЕИК 813143369, със седалище и адрес на управление: 

Република България, област Варна, община Девня, гр. Девня 9160, Промишлена зона, е 

титуляр на лицензия № Л-261-03 от 10.03.2008 г. за дейността „производство на 

електрическа и топлинна енергия“, с условие за изграждане на енергийния обект – 

„Централа за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия“, с обща 

електрическа мощност 10,875 MW и обща топлинна мощност 17,77 MW (с включването 

на допълнителна горелка – 19,45 MW, общата топлинна мощност ще бъде 37,22 MW). С 
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Решение № И1-Л-261-03 от 19.01.2009 г. на Държавната комисия за енергийно и водно 

регулиране, понастоящем Комисия за енергийно и водно регулиране, е удължен срокът за 

изграждане на енергийния обект от 6 (шест) на 18 (осемнадесет) месеца. 

С Решение № 1175 от 16.12.2013 г. на Окръжен съд-Варна по търговско дело № 

1132 от 2012 г. „Полимери“ АД (н.) е обявено в несъстоятелност, като решението е влязло 

в законна сила на 30.12.2013 г. Във връзка с влязлото в сила съдебно решение за 

обявяване на лицензианта в несъстоятелност, по инициатива на КЕВР е открито 

производство за прекратяване на издадената лицензия. В изпълнение на чл. 74, ал. 1 от 

Наредба № 3 КЕВР следва служебно да провери дали прекратяването на лицензионната 

дейност може да доведе до нарушаване сигурността на снабдяването на клиентите с 

електрическа или топлинна енергия или природен газ или може да възникне опасност за 

националната сигурност и обществения ред. 

Предвид това, че дружеството е с прекратена дейност, на място няма построен и 

въведен енергиен обект в експлоатация, също така дружеството не е имало битови и 

стопански клиенти, може да бъде направен обоснован извод, че не са налице 

обстоятелства, които да доведат до нарушаване сигурността на снабдяването с 

електрическа и топлинна енергия на клиенти на дружеството, както и до възникване на 

опасност за националната сигурност и обществения ред при прекратяване на издадената 

лицензия. Също така заинтересованите държавни и общински органи нямат възражения 

по откритото производство за прекратяване на издадената лицензия на „Полимери“ АД 

(н.), а синдикът на дружеството изцяло подкрепя действията на Комисията за 

прекратяване на лицензията. 

Предвид горното, лицензия № Л-261-03 от 10.03.2008 г. за дейността „производство 

на електрическа и топлинна енергия“, с условие за изграждане на енергиен обект, 

издадена на „Полимери“ АД (н.), може да бъде прекратена на основание чл. 55, ал. 1, т. 4 

от ЗЕ и чл. 71, ал. 1, т. 5 от Наредба № 3. 

Доколкото, в случая не са налице обстоятелствата по чл. 74, ал. 1 от Наредба № 3, 

КЕВР не следва да определя срок, в който лицензиантът е задължен да прехвърли на трето 

лице собствеността си или да учреди право на ползване върху имуществото, чрез което 

може да осъществява лицензионна дейност, само в неговата цялост, както и срок, в който 

лицензиантът е задължен да представи в комисията искане за разрешаване на сделката на 

разпореждане по реда и при условията на чл. 53, ал. 3 от ЗЕ. 

След прекратяване на лицензията на „Полимери“ АД (н.), имуществото на 

дружеството ще излезе от обхвата на лицензионния режим, респективно за него няма да се 

прилагат специалните норми на ЗЕ. 
 

Изказвания по т.4.:  

Докладва Р. Наков. В доклада са представени становищата на синдика на 

„Полимери“ АД (н.) и на заинтересованите държавни и общински органи относно откритата 

процедура за прекратяване на лицензиите на дружеството. Кметът на Община Девня 

уведомява Комисията, че при извършена проверка в общината е установено, че има 

издадено разрешение за строеж за на инсталация за комбинирано производство на 

електрическа и топлинна енергия на база 2 бр. инсталации, но на място няма построен и 

въведен обект в експлоатация. Министерството на отбраната няма възражения. 

Министерството на регионалното развитие и благоустройството съобщава, че няма 

търговски дружества – ВиК оператори, които да бъдат засегнати от прекратяването на 

лицензията. Министерството на вътрешните работи няма възражения относно откритото 

производство за прекратяване на лицензия за дейността „производство на електрическа и 

топлинна енергия“, издадена на „Полимери“ АД (н.). Министерството на енергетиката също 

няма възражения по отношение на откритото производство. Министерството на 

икономиката уведомява Комисията, че в капитала на „Полимери“ АД (н.) няма държавно 

участие. Съгласно военновременния план на министерството, „Полимери“ АД (н.) няма 

възложени военновременни задачи за производство на основна военна и гражданска 

apis://Base=NARH&DocCode=40332&ToPar=Art53_Al3&Type=201/
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продукция и услуги. Синдикът на „Полимери“ АД (н.) посочва, че изцяло подкрепя взетото 

решение за откриване на процедура на прекратяване на лицензиите на дружеството. Въз 

основа на всички събрани факти и обстоятелства в откритото производство за прекратяване 

на издадената лицензия е установено следното: 

С Решение № 1175 от 16.12.2013 г. на Окръжен съд-Варна по търговско дело № 1132 

от 2012 г. „Полимери“ АД (н.) е обявено в несъстоятелност, като решението е влязло в 

законна сила на 30.12.2013 г. Предвид това, че дружеството е с прекратена дейност, на 

място няма построен и въведен енергиен обект в експлоатация, също така дружеството не е 

имало битови и стопански клиенти, може да бъде направен обоснован извод, че не са 

налице обстоятелства, които да доведат до нарушаване сигурността на снабдяването с 

електрическа и топлинна енергия на клиенти на дружеството, както и до възникване на 

опасност за националната сигурност и обществения ред при прекратяване на издадената 

лицензия. Също така заинтересованите държавни и общински органи нямат възражения по 

откритото производство за прекратяване на издадената лицензия на „Полимери“ АД (н.), а 

синдикът на дружеството изцяло подкрепя действията на Комисията за прекратяване на 

лицензията. Предвид горното, лицензията може да бъде прекратена на основание чл. 55, ал. 

1, т. 4 от ЗЕ и чл. 71, ал. 1, т. 5 от Наредба № 3. В случая не са налице обстоятелствата по 

чл. 74, ал. 1 от Наредба № 3 и КЕВР не следва да определя срок, в който лицензиантът е 

задължен да прехвърли на трето лице собствеността си или да учреди право на ползване 

върху имуществото, чрез което може да осъществява лицензионна дейност, както и срок, в 

който лицензиантът е задължен да представи в Комисията искане за разрешаване на 

сделката на разпореждане по реда и при условията на чл. 53, ал. 3 от ЗЕ. След прекратяване 

на лицензията на „Полимери“ АД (н.), имуществото на дружеството ще излезе от обхвата на 

лицензионния режим, респективно за него няма да се прилагат специалните норми на ЗЕ. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 43, ал. 6 от Правилника за дейността на 

Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация във връзка с чл. 

13, ал. 5, т. 1 от Закона за енергетиката, работната група предлага на Комисията да обсъди и 

вземе следните решения: 

1. Да приеме настоящия доклад; 

2. Да насрочи открито заседание по реда на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ; 

3. Да покани за участие в откритото заседание лицата, представляващи 

„Полимери“ АД – в несъстоятелност, или други упълномощени от тях представители на 

дружеството; 

4. Датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани на 

страницата на Комисията в интернет. 

Е. Харитонова каза, че само иска да направи един коментар. Пет години ли ни бяха 

необходими, за да започне тази процедура? „Полимери“ АД е обявено в несъстоятелност 

през 2013 г., а сега сме 2019 г. Това са пет години. Г-жо Главен секретар, много моля да се 

направи една ревизия колко дружества лицензианти има, но в същото време не извършват 

дейност и няма да започнат да извършват дейност. Същата история е и с газовия сектор. 

Просто да се направи един списък и да видим къде сме.  

И. Иванов каза, че това ще бъде отбелязано и главният секретар си го е записал.  

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

доклада.  

И. Иванов каза, че насрочва открито заседание по т. 2 за 28.02.2019 г. от 10:00 часа. 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 43, ал. 6 от Правилника за дейността на 

Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация във връзка с чл. 

13, ал. 5, т. 1 от Закона за енергетиката, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 
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1. Приема доклад с вх. № Е-Дк-129 от 18.02.2019 г. относно открито производство 

за прекратяване на лицензия № Л-261-03 от 10.03.2008 г. за дейността „производство на 

електрическа и топлинна енергия“, издадена с условие за изграждане на енергиен обект, 

на „Полимери“ АД – в несъстоятелност; 

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

доклада по т.1 на 28.02.2019 г. от 10:00 ч.; 

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

„„Полимери“ АД – в несъстоятелност или други,  упълномощени от тях представители на 

дружеството; 

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

интернет страницата на Комисията. 

 

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

членовете на Комисията Светла Тодорова, Александър Йорданов, Владко Владимиров, 

Евгения Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова. 

 

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

за, Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Евгения Харитонова – за, Димитър 

Кочков - за и Пенка Трендафилова – за), от които три гласа (Александър Йорданов, 

Владко Владимиров, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в 

енергетиката. 

 

По т.5. Комисията, след като разгледа преписка, образувана с решение на КЕВР 

по т. 10 от протокол № 3 от 10.01.2019 г., доклад с вх. № О-Дк-5 от 07.01.2019 г. и 

справка от дирекция „Обща администрация” за дължимите суми от 

„КОНСОРЦИУМ ТРОЯН ГАЗ” АД, установи следното: 

 

С решение по т. 10 от протокол № 3 от 10.01.2019 г. Комисия за енергийно и водно 

регулиране (КЕВР) е открила процедура за установяване на публично държавно вземане 

по отношение на „КОНСОРЦИУМ ТРОЯН ГАЗ” АД с размер на главницата от общо 

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

неплатената главница от 4 000,00 лева, считано от 01.01.2019 г. се дължи законна лихва за 

забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР. 

„КОНСОРЦИУМ ТРОЯН ГАЗ” АД е титуляр на Лицензия № Л-381-08 от 01.03.2012 

г. за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ” и на Лицензия № Л-

381-12 от 01.03.2012 г. за осъществяване на дейността „снабдяване с природен газ от 

краен снабдител” за територията на община Троян. 

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). Съгласно Закона за изменение и допълнение 

на Закона за енергетиката (ДВ бр. 17 от 06.03.2015 г.), считано от 06.03.2015 г. 

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране е преименувана в Комисия за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията). 

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

Закона за енергетиката (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. Годишните такси 

се заплащат за всяка отделна лицензия (чл. 3, ал.4 от Тарифата), на две равни вноски, 

които се превеждат до 31 март и до 30 ноември на съответната година (чл. 3, ал. 7 от 

Тарифата). За дата на плащане на дължимата такса се счита денят, в който преведената 
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сума е постъпила по сметката на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата). 

Годишната такса за 2018 г. на „КОНСОРЦИУМ ТРОЯН ГАЗ” АД е изчислена, като е 

отчетено, че дружеството няма приходи от лицензионна дейност за предходната година и 

представлява постоянната компонента от по 2 000,00 лева за всяка лицензия, т.е. 4 000,00 

лева за календарната година. С писмо на КЕВР изх. № Ф-15-54-6 от 29.05.2018 г. и 

известие за доставяне № R PS 1040 07KFOI Y, удостоверяващо получаване на 04.06.2018 

г., „КОНСОРЦИУМ ТРОЯН ГАЗ” АД е уведомен за задълженията и е поканен да ги 

погаси. 

След представена информация с доклад вх. № Е-Дк-265/29.03.2018 г. от дирекция 

„Природен газ“ за размера на дължимите такси, дирекция „Обща администрация“ е 

извършила начисления и е изготвила справка, въз основа на която е изготвен доклад с вх. 

№ О-Дк-5 от 07.01.2019 г. и е прието решение по т. 10 от протокол № 3 от 10.01.2019 г. на 

КЕВР за откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане спрямо 

„КОНСОРЦИУМ ТРОЯН ГАЗ” АД. 

Непогасените от „КОНСОРЦИУМ ТРОЯН ГАЗ” АД задължения към КЕВР са 

формирани, както следва: 

Начислена е първа вноска от годишна такса за 2018 г. по Лицензия № Л-381-08 в 

размер на 1 000,00 лева, дължима към 31.03.2018 г., върху която сума е начислена лихва за 

просрочие в размер на 76,39 лева за периода от 01.04.2018 г. до 31.12.2018 г. 

Начислена е първа вноска от годишна такса за 2018 г. по Лицензия № Л-381-12 в 

размер на 1 000,00 лева, дължима към 31.03.2018 г., върху която сума е начислена лихва за 

просрочие в размер на 76,39 лева за периода от 01.04.2018 г. до 31.12.2018 г. 

Начислена е втора вноска от годишна такса за 2018 г. по Лицензия № Л-381-08 в 

размер на 1 000,00 лева, дължима към 30.11.2018 г., върху която сума е начислена лихва за 

просрочие в размер на 8,61 лева за периода от 01.12.2018 г. до 31.12.2018 г. 

Начислена е втора вноска от годишна такса за 2018 г. по Лицензия № Л-381-12 в 

размер на 1 000,00 лева, дължима към 30.11.2018 г., върху която сума е начислена лихва за 

просрочие в размер на 8,61 лева за периода от 01.12.2018 г. до 31.12.2018 г. 

Общото задължение на „КОНСОРЦИУМ ТРОЯН ГАЗ” АД към 31.12.2018 г. 

представлява начислена и неплатена главница в размер на общо 4 000,00 лева и лихви за 

просрочие в размер на общо 170,00 лева. Върху главницата в размер на 4 000,00 лева, 

считано от 01.01.2019 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на 

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

 Съгласно справка по актуално състояние от Търговския регистър на Агенция по 

вписванията седалището и адреса на управление на „КОНСОРЦИУМ ТРОЯН ГАЗ” АД е 

гр. Троян 5600, ул. „Ангел Балевски“ № 5, а за адрес за кореспонденция с НАП е посочено 

гр. Варна 9000, район Одесос, ул. „Приморски“ № 65, ет. 3. 

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

посочения адрес за седалище и управление на „КОНСОРЦИУМ ТРОЯН ГАЗ” АД е 

изпратено писмо на КЕВР с изх. № Е-15-54-1 от 15.01.2019 г. и известие за доставяне № R 

PS 1040 07UOQW X чрез „Български пощи“ ЕАД. Писмото е върнато с отбелязване от 

пощенските служители „получателят се е преместил на друг адрес“. 

Повторно писмо на КЕВР с изх. № Е-15-54-1 от 15.01.2019 г. и известие за доставяне 

R PS 1040 07UOHL D е изпратено до адреса за кореспонденция с НАП чрез „Български 

пощи“ ЕАД. Писмото е върнато с отбелязване от пощенските служители „преместен“. 

Съгласно водена кореспонденция между „КОНСОРЦИУМ ТРОЯН ГАЗ” АД и 

КЕВР, Комисията има знанието и за адрес за кореспонденция гр. София 1618, ул. „Ген. 

Стефан Тошев“ № 1 А, ет. 1, офис 1. В тази връзка на посочения адрес за кореспонденция 

е изпратено отново писмо на КЕВР с изх. № Е-15-54-1 от 15.01.2019 г. и известие за 

доставяне R PS 1040 07VZOX 8, удостоверяващо получаване на 31.01.2019 г., като му е 

определен 7-дневен срок за обяснения и възражения по начислените суми.  

В указания срок няма постъпило възражение, а задълженията на „КОНСОРЦИУМ 

ТРОЯН ГАЗ” АД към КЕВР по издадените му Лицензия № Л-381-08 от 01.03.2012 г. за 
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осъществяване на дейността „разпределение на природен газ” и Лицензия № Л-381-12 от 

01.03.2012 г. за осъществяване на дейността „снабдяване с природен газ от краен 

снабдител” за територията на община Троян не са заплатени.  

 

Изказвания по т.5.:  

А. Димитрова прочете проекта на решение.  

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари.  

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 59, ал. 1 и 2 от 

Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 165 и чл. 166, ал. 2 от Данъчно-

осигурителния процесуален кодекс, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И : 

 

 Издава по отношение на „КОНСОРЦИУМ ТРОЯН ГАЗ” АД, ЕИК 200134994, със 

седалище и адрес на управление: Република България, гр. Троян 5600, ул. „Ангел 

Балевски“ № 5 и адрес за кореспонденция с НАП: гр. Варна 9000, район Одесос, ул. 

„Приморски“ № 65, ет. 3 

 АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна такса 

и лихва за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, а именно: 

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

представляваща: 

 първа вноска от годишна такса за 2018 г. по Лицензия № Л-381-08 в размер на 

1 000,00 лева; 

 първа вноска от годишна такса за 2018 г. по Лицензия № Л-381-12 в размер на 

1 000,00 лева; 

 втора вноска от годишна такса за 2018 г. по Лицензия № Л-381-08 в размер на 

1 000,00 лева; 

 втора вноска от годишна такса за 2018 г. по Лицензия № Л-381-12 в размер на 

1 000,00 лева. 

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

седемдесет) лева, представляващи: 

 76,39 лева, начислена за периода от 01.04.2018 г. до 31.12.2018 г. върху първа 

вноска от годишна такса за 2018 г. по Лицензия № Л-381-08 в размер на 1 000,00 лева; 

 76,39 лева, начислена за периода от 01.04.2018 г. до 31.12.2018 г. върху първа 

вноска от годишна такса за 2018 г. по Лицензия № Л-381-12 в размер на 1 000,00 лева; 

 8,61 лева, начислена за периода от 01.12.2018 г. до 31.12.2018 г. върху втора 

вноска от годишна такса за 2018 г. по Лицензия № Л-381-08 в размер на 1 000,00 лева; 

 8,61 лева, начислена за периода от 01.12.2018 г. до 31.12.2018 г. върху втора 

вноска от годишна такса за 2018 г. по Лицензия № Л-381-12 в размер на 1 000,00 лева. 

 3. Върху неплатената главница в размер на 4 000,00 лева, считано от 01.01.2019 г., се 

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

КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата). 

 

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

на Комисията Светла Тодорова, Александър Йорданов, Владко Владимиров, Евгения 

Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова. 

 

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

за, Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Евгения Харитонова – за, Димитър 

Кочков - за и Пенка Трендафилова – за), от които три гласа (Александър Йорданов, 
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Владко Владимиров, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в 

енергетиката. 

 

По т.6. Комисията, след като разгледа преписка, образувана с решение на КЕВР 

по т. 9 от протокол № 3 от 10.01.2019 г., доклад с вх. № О-Дк-4 от 07.01.2019 г. и 

справка от дирекция „Обща администрация” за дължимите суми от „СИ ЕН ДЖИ 

МАРИЦА“ ООД, установи следното: 

 

С решение по т. 9 от протокол № 3 от 10.01.2019 г. Комисия за енергийно и водно 

регулиране (КЕВР) е открила процедура за установяване на публично държавно вземане 

по отношение на „СИ ЕН ДЖИ МАРИЦА“ ООД с размер на главницата от общо 4 340,74 

лева и начислени лихви за просрочие в размер на общо 61,50 лева. Върху неплатената 

главница от 4 340,74 лева, считано от 01.01.2019 г. се дължи законна лихва за забава до 

датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР. 

„СИ ЕН ДЖИ МАРИЦА“ ООД е титуляр на следните лицензии: 

1. Лицензия № Л-369-08 от 14.11.2011 г. за извършване на дейността „разпределение 

на природен газ“ и на Лицензия № Л-369-12 от 14.11.2011 г. за извършване на дейността 

„снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за територията на община Чепеларе. 

2. Лицензия № Л-415-08 от 23.09.2013 г. за извършване на дейността „Разпределение 

на природен газ“ и на Лицензия № Л-415-12 от 23.09.2013 г. за извършване на дейността 

„снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за територията на община Пирдоп, като с 

Решение № И1-Л-415 от 08.10.2014 г. са изменени/допълнени посочените лицензии чрез 

присъединяване на община Златица и община Стрелча към лицензираната територия. 

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). Съгласно Закона за изменение и допълнение 

на Закона за енергетиката (ДВ бр. 17 от 06.03.2015 г.), считано от 06.03.2015 г. 

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране е преименувана в Комисия за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията). 

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

Закона за енергетиката (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. За „СИ ЕН ДЖИ 

МАРИЦА“ ООД годишната такса за 2018 г. по лицензии, изчислени на основание чл. 3, 

ал. 2, т. 2 от Тарифата, са, както следва: 

 по Лицензия № Л-369-12 от 14.11.2011 г. е отчетено, че дружеството има 

приходи от лицензионна дейност за предходната година в размер на 19 714,48 лева. 

Дължимата годишна лицензионна такса за 2018 г. е в размер на 2 010,84 лева и е получена 

като към постоянната компонента 2 000 лева е прибавена сумата от 10,84 лева /0,055 на 

сто от годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност/; 

 по Лицензия № Л-415-12 от 23.09.2013 г. е отчетено, че дружеството няма 

приходи от лицензионна дейност за предходната година и годишната такса представлява 

постоянната компонента от 2 000 лева. 

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, 

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 
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инвестиционна програма на дружеството. За „СИ ЕН ДЖИ МАРИЦА“ ООД годишната 

такса за 2018 г. по лицензии, изчислени на основание чл. 3, ал. 3, т. 2 от Тарифата, са, 

както следва: 

 по Лицензия Л-369-08 от 14.11.2011 г. е отчетено, че дружеството има приходи 

от лицензионна дейност за предходната година в размер на общо 146 976,20 лева. (нетни 

приходи от продажби 142 265,20 лева и други приходи от осн. дейност 4 711,00 лева), а 

стойността на инвестицията за съответната година е 474 000,00 лева. Дължимата от 

дружеството годишна лицензионна такса за 2018 г. е в размер на общо 2 175,64 лева и е 

получена като към постоянната компонента от 2 000 лева е прибавена сумата от 80,84 лева 

/0,055 на сто от годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност/ 

и сумата от 94,80 лева /0,02 на сто от стойността на инвестицията по условията на 

лицензията/; 

 по Лицензия Л-415-08 от 23.09.2013 г. е отчетено, че дружеството няма приходи 

от лицензионна дейност за предходната година, а стойността на инвестицията за 

съответната година е 2 475 000,00 лева. Дължимата от дружеството годишна лицензионна 

такса за 2018 г. е в размер на общо 2 495,00 лева и е получена като към постоянната 

компонента от 2 000 лева е прибавена сумата от 495,00 лева /0,02 на сто от стойността на 

инвестицията по условията на лицензията/; 

Годишните такси се заплащат за всяка отделна лицензия (чл. 3, ал.4 от Тарифата), на 

две равни вноски, които се превеждат до 31 март и до 30 ноември на съответната година 

(чл. 3, ал. 7 от Тарифата).  

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

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

С писмо на КЕВР изх. № Ф-15-53-7 от 04.04.2018 г. и известие за доставяне № R PS 

1040 07FORD 0, удостоверяващо получаване на 05.04.2018 г., „СИ ЕН ДЖИ МАРИЦА“ 

ООД е уведомен за задълженията и е поканен да ги погаси.  

След представена информация с доклад вх. № Е-Дк-265/29.03.2018 г. от дирекция 

„Природен газ“ за размера на дължимите такси, дирекция „Обща администрация“ е 

извършила начисления и е изготвила справка, приложена към настоящия доклад, въз 

основа на която е изготвен доклад с вх. № О-Дк-4 от 07.01.2019 г. и е прието решение по т. 

9 от протокол № 3 от 10.01.2019 г. на КЕВР за откриване на процедура за установяване на 

публично държавно вземане спрямо „СИ ЕН ДЖИ МАРИЦА“ ООД. 

Непогасените от „СИ ЕН ДЖИ МАРИЦА“ ООД задължения към КЕВР са 

формирани, както следва: 

Към 31.03.2018 г. „СИ ЕН ДЖИ МАРИЦА“ ООД има задължение, представляващо 

неплатена главница в размер на общо 4 340,74 лева и лихви за просрочие в размер на 24,83 

лева. 

На 20.04.2018 г. по банковата сметка на КЕВР е постъпило плащане по отношение на 

задълженото лице: „СИ ЕН ДЖИ МАРИЦА“ ООД в размер на 2 247,50 лева и вписано 

основание: „год.такса 1 вн.2018 г. Л-415-08/2013 и Л-415-12/2013 Стрелча Златица и 

Пирдоп“. На същата дата 20.04.2018 г. по банковата сметка на КЕВР е постъпило второ 

плащане по отношение на задълженото лице: „СИ ЕН ДЖИ МАРИЦА“ ООД в размер на 

2 118,07 лева и вписано основание: „год.такса 1 вн.2018 г. и 24,83 лихви Л-369-08 и Л-369-

12/2011 Г КК Пам. и Ч“. 

В резултат на постъпилото плащане върху неплатената в срок главница в размер на 

общо 4 340,74 лева е начислена лихва за просрочие в размер на 24,12 лева за периода от 

01.04.2018 г. до 20.04.2018 г. (датата на плащане от дружеството). 

Начислена е втора вноска от годишна такса за 2018 г. по Лицензия № Л-369-08 в 

размер на 1 087,82 лева, дължима към 30.11.2018 г., върху която сума е начислена лихва за 

просрочие в размер на 9,37 лева за периода от 01.12.2018 г. до 31.12.2018 г. 

Начислена е втора вноска от годишна такса за 2018 г. по Лицензия № Л-369-12 в 

размер на 1 005,42 лева, дължима към 30.11.2018 г., върху която сума е начислена лихва за 

просрочие в размер на 8,66 лева за периода от 01.12.2018 г. до 31.12.2018 г. 
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Начислена е втора вноска от годишна такса за 2018 г. по Лицензия № Л-415-08 в 

размер на 1 247,50 лева, дължима към 30.11.2018 г., върху която сума е начислена лихва за 

просрочие в размер на 10,74 лева за периода от 01.12.2018 г. до 31.12.2018 г. 

Начислена е втора вноска от годишна такса за 2018 г. по Лицензия № Л-415-12 в 

размер на 1 000,00 лева, дължима към 30.11.2018 г., върху която сума е начислена лихва за 

просрочие в размер на 8,61 лева за периода от 01.12.2018 г. до 31.12.2018 г. 

Общото задължение на „СИ ЕН ДЖИ МАРИЦА“ ООД към 31.12.2018 г. 

представлява начислена и неплатена главница в размер на общо 4 340,74 лева и лихви за 

просрочие в размер на общо 61,50 лева. Върху главницата в размер на 4 340,74 лева, 

считано от 01.01.2019 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на 

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

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

„СИ ЕН ДЖИ МАРИЦА“ ООД е уведомен за откриване на процедурата с писмо  

изх. № Е-15-53-1 от 15.01.2019 г. и известие за доставяне R PS 1040 07UOQX Y, 

удостоверяващо получаване на 22.01.2019 г., като му е определен 7-дневен срок за 

обяснения и възражения по начислените суми.  

В указания срок няма постъпило възражение, а задълженията на „СИ ЕН ДЖИ 

МАРИЦА“ ООД към КЕВР не са заплатени. 

 

Изказвания по т.6.:  

А. Димитрова прочете проекта на решение.  

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари.  

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 59, ал. 1 и 2 от 

Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 165 и чл. 166, ал. 2 от Данъчно-

осигурителния процесуален кодекс, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И : 

 

 Издава по отношение на „СИ ЕН ДЖИ МАРИЦА“ ООД, ЕИК 175084796, със 

седалище и адрес на управление: Република България, гр. Петрич 2850, Шосето за София, 

Оранжерии Петрич, 

 АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна такса 

и лихва за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, а именно: 

 1. Начислена и неплатена главница в размер на общо 4 340,74 лева (четири хиляди 

триста и четиридесет лева и седемдесет и четири стотинки), представляваща: 

 втора вноска от годишна такса за 2018 г. по Лицензия № Л-369-08 в размер на 

1 087,82 лева; 

 втора вноска от годишна такса за 2018 г. по Лицензия № Л-369-12 в размер на 

1 005,42 лева; 

 втора вноска от годишна такса за 2018 г. по Лицензия № Л-415-08 в размер на 

1 247,50 лева; 

 втора вноска от годишна такса за 2018 г. по Лицензия № Л-415-12 в размер на 

1 000,00 лева. 

 2. Начислени и неплатени лихви за просрочие в размер на общо 61,50 лева 

(шестдесет и един лева и петдесет стотинки), представляващи: 

 24,12 лева, начислени за периода от 01.04.2018 г. до 20.04.2018 г. върху главница 

в размер на общо 4 340,74 лева; 

 9,37 лева, начислени за периода от 01.12.2018 г. до 31.12.2018 г. върху първа 

вноска от годишна такса за 2018 г. по Лицензия № Л-369-08 в размер на 1 087,82 лева; 

 8,66 лева, начислени за периода от 01.12.2018 г. до 31.12.2018 г. върху първа 
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вноска от годишна такса за 2018 г. по Лицензия № Л-369-12 в размер на 1 005,42 лева; 

 10,74 лева, начислени за периода от 01.12.2018 г. до 31.12.2018 г. върху втора 

вноска от годишна такса за 2018 г. по Лицензия № Л-415-08 в размер на 1 247,50 лева; 

 8,61 лева, начислени за периода от 01.12.2018 г. до 31.12.2018 г. върху втора 

вноска от годишна такса за 2018 г. по Лицензия № Л-415-12 в размер на 1 000,00 лева. 

 3. Върху неплатената главница в размер на 4 340,74 лева, считано от 01.01.2019 г., се 

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

КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата). 

 

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

на Комисията Светла Тодорова, Александър Йорданов, Владко Владимиров, Евгения 

Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова. 

 

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

за, Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Евгения Харитонова – за, Димитър 

Кочков - за и Пенка Трендафилова – за), от които три гласа (Александър Йорданов, 

Владко Владимиров, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в 

енергетиката. 

 

По т.7. Комисията, след  като разгледа преписка, образувана с решение на КЕВР 

по т. 7 от протокол № 254 от 20.12.2018 г., доклад с вх. № О-Дк-506 от 12.12.2018 г. и 

справка от дирекция „Обща администрация” за дължимите суми от „НЕКСТ 

ПАУЪР“ ООД, установи следното: 

 

С решение по т. 7 от протокол № 254 от 20.12.2018 г. Комисия за енергийно и водно 

регулиране (КЕВР) е открила процедура за установяване на публично държавно вземане 

по отношение на „НЕКСТ ПАУЪР“ ООД с размер на главницата от 2 000,00 лева и 

начислени лихви за просрочие в размер на общо 73,90 лева. Върху неплатената главница 

от 2 000,00 лева, считано от 12.12.2018 г. се дължи законна лихва за забава до датата на 

постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР. 

„ПЕТРОМАКС ПАУЪР” ЕООД е титуляр на Лицензия № Л-251-03 от 20.12.2007 г. 

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

от 20 (двадесет) години. 

Съгласно справка по актуално състояние в Търговския регистър на Агенцията по 

вписванията, считано от 15.05.2008 г. правната форма на “ПЕТРОМАКС ПАУЪР” е 

променена от „еднолично дружество с ограничена отговорност“ на „дружество с 

ограничена отговорност“. Също така, считано от 24.09.2010 г. “ПЕТРОМАКС ПАУЪР” 

ООД е преименувано на „НЕКСТ ПАУЪР“ ООД. В тази връзка с Решение № И2-Л-251 от 

02.08.2010 г. издадената на дружеството Лицензия № Л-251-03 от 20.12.2007 г. е изменена. 

Лицензионните такси са определени съгласно Тарифата за таксите, които се събират 

от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката (обн. 

ДВ, бр. 89 от 12.10.2004 г., изм. ДВ. бр. 41 от 22.05.2007 г., изм. ДВ. бр. 10 от 06.02.2009 

г., изм. ДВ. бр. 90 от 31.10.2014 г., Тарифата). Съгласно Закона за изменение и допълнение 

на Закона за енергетиката (ДВ бр. 17 от 06.03.2015 г.), считано от 06.03.2015 г. 

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране е преименувана в Комисия за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията). 

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

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

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

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

видове дейности, съгласно чл. 38, ал. 1 от Закона за енергетиката (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). 



 28 

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 „НЕКСТ ПАУЪР“ ООД годишната такса за 2018 г. е изчислена, като е отчетено, 

че дружеството няма приходи от лицензионна дейност за предходната година и в тази 

връзка представлява постоянната компонента от 2 000 лева. След представена 

информация с доклад вх. № Е-Дк-475 от 22.05.2018 г. от дирекция „Електроенергетика и 

топлоенергетика“ за размера на дължимите такси, дирекция „Обща администрация“ е 

извършила начисления и е изготвила справка, въз основа на която е изготвен доклад с вх. 

№ О-Дк-506 от 12.12.2018 г. и е прието решение по т. 7 от протокол № 254 от 20.12.2018 г. 

на КЕВР за откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане 

спрямо „НЕКСТ ПАУЪР“ ООД. 

Непогасените от „НЕКСТ ПАУЪР“ ООД задължения към КЕВР са формирани, както 

следва: 

Начислена е първа вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 1 000,00 лева, 

дължима към 31.03.2018 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на 

70,84 лева, за периода от 01.04.2018 г. до 11.12.2018 г.  

Начислена е втора вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 1 000,00 лева, 

дължима към 30.11.2018 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на 

3,06 лева, за периода от 01.12.2018 г. до 11.12.2018 г.  

Общото задължение на „НЕКСТ ПАУЪР“ ООД към 11.12.2018 г. представлява 

начислена и неплатена главница в размер на 2 000,00 лева и лихва за просрочие в размер 

на общо 73,90 лева. Върху неплатената главница в размер на 2 000,00 лева, считано от 

12.12.2018 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по 

банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата). 

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

ПАУЪР“ ООД е уведомен за откриване на процедурата с писмо изх. № Е-14-46-6 от 

27.12.2018 г. и известие за доставяне R PS 1040 07SSN3 3, удостоверяващо получаване на 

04.02.2019 г., като му е определен 7-дневен срок за обяснения и възражения по 

начислените суми.  

 В указания срок няма постъпило възражение, а задълженията на „НЕКСТ ПАУЪР“ 

ООД към КЕВР за издадената му Лицензия № Л-251-03 от 20.12.2007 г. за извършване на 

дейността „производство на топлинна и електрическа енергия“ за срок от 20 години не са 

заплатени към настоящия момент.  

 

Изказвания по т.7.:  

А. Димитрова прочете проекта на решение.  

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари.  

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 59, ал. 1 и 2 от 

Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 165 и чл. 166, ал. 2 от Данъчно-

осигурителния процесуален кодекс, 
 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

Р Е Ш И : 
 

 Издава по отношение на „НЕКСТ ПАУЪР“ ООД, ЕИК 118583038, със седалище и 

адрес на управление: Република България, гр. София 1261, район Връбница, ул. 

„Мраморен рид“ № 2, 

 АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна такса 

и лихви за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, а именно: 

 1. Начислена и неплатена главница в размер на 2 000,00 (две хиляди) лева, 

представляваща: 

 Първа вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 1 000,00 лева; 
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 Втора вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 1 000,00 лева. 

 2. Начислени и неплатени лихви за просрочие в размер на общо 73,90 лева 

(седемдесет и три лева и деветдесет стотинки), представляващи: 

 70,84 лева, начислени върху неплатена първа вноска от годишна такса за 2018 г. в 

размер на 1 000,00 лева, за периода от 01.04.2018 г. до 11.12.2018 г.; 

 3,06 лева, начислени върху неплатена втора вноска от годишна такса за 2018 г. в 

размер на 1 000,00 лева, за периода от 01.12.2018 г. до 11.12.2018 г. 

 3. Върху неплатената главница в размер на 2 000,00 лева, считано от 12.12.2018 г., се 

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

КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата). 

 

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

на Комисията Светла Тодорова, Александър Йорданов, Владко Владимиров, Евгения 

Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова. 

 

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

за, Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Евгения Харитонова – за, Димитър 

Кочков - за и Пенка Трендафилова – за), от които три гласа (Александър Йорданов, 

Владко Владимиров, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в 

енергетиката. 

 

 По т.8. Комисията, след като разгледа преписка, образувана с решение на КЕВР 

по т. 8 от протокол № 254 от 20.12.2018 г., доклад с вх. № О-Дк-507 от 12.12.2018 г. и 

справка от дирекция „Обща администрация” за дължимите суми от „ТЕХЕКО 

ЕНЕРДЖИ“ АД, с предишни наименования „ТЕЦ СВИЩОВ“ АД и „ТЕЦ 

СВИЛОЗА“ АД, установи следното: 

 

С решение по т. 8 от протокол № 254 от 20.12.2018 г. Комисия за енергийно и водно 

регулиране (КЕВР) е открила процедура за установяване на публично държавно вземане 

по отношение на „ТЕХЕКО ЕНЕРДЖИ“ АД, с предишни наименования „ТЕЦ СВИЩОВ“ 

АД и „ТЕЦ СВИЛОЗА“ АД, с размер на главницата от 4 000,00 лева и начислени лихви за 

просрочие в размер на общо 147,80 лева. Върху неплатената главница от 4 000,00 лева, 

считано от 12.12.2018 г. се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на 

сумата по банковата сметка на КЕВР. 

“ТЕЦ СВИЛОЗА” АД е титуляр на Лицензия № Л-122-03 от 23.04.2003 г. за 

извършване на дейността „производство на електрическа и топлинна енергия”. 

Съгласно справка по актуално състояние в Търговския регистър на Агенцията по 

вписванията, считано от 09.02.2016 г. “ТЕЦ СВИЛОЗА” АД е преименуван на „ТЕЦ 

СВИЩОВ“ АД. С Решение № И1-Л-122 от 18.03.2016 г. на КЕВР се изменя лицензия № 

Л-122-03 от 23.04.2003 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна 

енергия“  и  издава на „ТЕЦ СВИЩОВ“ АД. 

„ТЕЦ СВИЩОВ“ АД, с предишно наименование „ТЕЦ СВИЛОЗА“ АД, е титуляр и 

на Лицензия № Л-417-15 от 21.10.2013 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 (десет) години. 

Понастоящем, считано от 04.08.2017 г. „ТЕЦ СВИЩОВ“ АД е преименуван на 

„ТЕХЕКО ЕНЕРДЖИ“ АД.  

Лицензионните такси са определени съгласно Тарифата за таксите, които се събират 

от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката (обн. 

ДВ, бр. 89 от 12.10.2004 г., изм. ДВ. бр. 41 от 22.05.2007 г., изм. ДВ. бр. 10 от 06.02.2009 

г., изм. ДВ. бр. 90 от 31.10.2014 г., Тарифата). Съгласно Закона за изменение и допълнение 

на Закона за енергетиката (ДВ бр. 17 от 06.03.2015 г.), считано от 06.03.2015 г. 

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране е преименувана в Комисия за 
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енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

За “ТЕХЕКО ЕНЕРДЖИ“ АД годишната такса за 2018 г. е изчислена, както следва: 

 за Лицензия № Л-122-03 от 23.04.2003 г. е отчетено, че дружеството няма 

приходи от лицензионна дейност за предходната година и годишната такса 

представлява постоянната компонента от 2 000 лева; 

 за Лицензия № Л-417-15 от 21.10.2013 г. е отчетено, че дружеството няма 

приходи от лицензионна дейност за предходната година и годишната такса 

представлява постоянната компонента от 2 000 лева. 

След представена информация с доклад вх. № Е-Дк-399 от 17.10.2018 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, въз основа на която е изготвен доклад с вх. № О-Дк-507 от 12.12.2018 

г. и е прието решение по т. 8 от протокол № 254 от 20.12.2018 г. на КЕВР за откриване на 

процедура за установяване на публично държавно вземане спрямо “ТЕХЕКО ЕНЕРДЖИ“ 

АД. 

Непогасените от “ТЕХЕКО ЕНЕРДЖИ“ АД задължения към КЕВР са формирани, 

както следва: 

Начислена е първа вноска от годишна такса за 2018 г. по Лицензия № Л-122-03 от 

23.04.2003 г. в размер на 1 000,00 лева, дължима към 31.03.2018 г., върху която сума е 

начислена лихва за просрочие в размер на 70,84 лева, за периода от 01.04.2018 г. до 

11.12.2018 г. 

Начислена е първа вноска от годишна такса за 2018 г. по Лицензия № Л-417-15 от 

21.10.2013 г. в размер на 1 000,00 лева, дължима към 31.03.2018 г., върху която сума е 

начислена лихва за просрочие в размер на 70,84 лева, за периода от 01.04.2018 г. до 

11.12.2018 г. 

Начислена е втора вноска от годишна такса за 2018 г. по Лицензия № Л-122-03 от 

23.04.2003 г. в размер на 1 000,00 лева, дължима към 30.11.2018 г., върху която сума е 

начислена лихва за просрочие в размер на 3,06 лева, за периода от 01.12.2018 г. до 

11.12.2018 г. 

Начислена е втора вноска от годишна такса за 2018 г. по Лицензия № Л-417-15 от 

21.10.2013 г. в размер на 1 019,87 лева, дължима към 30.11.2018 г., върху която сума е 

начислена лихва за просрочие в размер на 3,06 лева, за периода от 01.12.2018 г. до 

11.12.2018 г. 

Общото задължение на “ТЕХЕКО ЕНЕРДЖИ“ АД към 11.12.2018 г. представлява 

начислена и неплатена главница в размер на общо 4 000,00 лева и лихви за просрочие в 

размер на общо 147,80 лева. Върху неплатената главница в размер на 4 000,00 лева, 

считано от 12.12.2018 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на 

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

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

„ТЕХЕКО ЕНЕРДЖИ“ АД е уведомен за откриване на процедурата с писмо  

изх. № Ф-14-38-2 от 27.12.2018 г. и известие за доставяне R PS 1040 07SSMZ Y, 

удостоверяващо получаване на 02.01.2019 г., като му е определен 7-дневен срок за 

обяснения и възражения по начислените суми.  

В указания срок няма постъпило възражение, а задълженията на“ТЕХЕКО 
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ЕНЕРДЖИ“ АД към КЕВР за издадените му Лицензия № Л-122-03 от 23.04.2003 г. за 

извършване на дейността „производство на електрическа и топлинна енергия” и Лицензия 

№ Л-417-15 от 21.10.2013 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 (десет) години не са заплатени.  

 

Изказвания по т.8.:  

А. Димитрова прочете проекта на решение.  

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари.  

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 59, ал. 1 и 2 от 

Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 165 и чл. 166, ал. 2 от Данъчно-

осигурителния процесуален кодекс, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И : 

 

 Издава по отношение „ТЕХЕКО ЕНЕРДЖИ“ АД, ЕИК 130564043, със седалище и 

адрес на управление: Република България, област Стара Загора, община Стара Загора, гр. 

Стара Загора 6000, бул. „Патриарх Евтимий“ № 112, вх. В и адрес за кореспонденция с 

НАП: Република България, област Велико Търново, община Свищов, гр. Свищов 5250, 

Западна Индустриална Зона, Административна сграда на „ТЕЦ Свилоза“ № 1, 

 АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна такса 

и лихви за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, а именно: 

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

представляваща: 

 Първа вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 1 000,00 лева по Лицензия 

№ Л-122-03 от 23.04.2003 г.; 

 Първа вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 1 000,00 лева по Лицензия 

№ Л-417-15 от 21.10.2013 г.; 

 Втора вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 1 000,00 лева по Лицензия № 

Л-122-03 от 23.04.2003 г.; 

 Втора вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 1 000,00 лева по Лицензия № 

Л-417-15 от 21.10.2013 г. 

 2. Начислени и неплатени лихви за просрочие в размер на общо 147,80 лева (сто 

четиридесет и седем лева и осемдесет стотинки), представляващи: 

 70,84 лева, начислени върху неплатена главница в размер на 1 000,00 лева, за 

периода от 01.04.2018 г. до 11.12.2018 г.; 

 70,84 лева, начислени върху неплатена главница в размер на 1 000,00 лева, за 

периода от 01.04.2018 г. до 11.12.2018 г.; 

 3,06 лева, начислени върху неплатена главница в размер на 1 000,00 лева, за 

периода от 01.12.2018 г. до 11.12.2018 г.; 

 3,06 лева, начислени върху неплатена главница в размер на 1 000,00 лева, за 

периода от 01.12.2018 г. до 11.12.2018 г. 

 3. Върху неплатената главница в размер на общо 4 000,00 лева, считано от 12.12.2018 

г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата 

сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата). 

 

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

на Комисията Светла Тодорова, Александър Йорданов, Владко Владимиров, Евгения 

Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова. 
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Решението е взето със седем гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Светла Тодорова – 

за, Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Евгения Харитонова – за, Димитър 

Кочков - за и Пенка Трендафилова – за), от които три гласа (Александър Йорданов, 

Владко Владимиров, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в 

енергетиката. 

 

По т.9. Комисията, след като разгледа преписка, образувана с решение на КЕВР 

по т. 9 от протокол № 254 от 20.12.2018 г., доклад с вх. № О-Дк-508 от 12.12.2018 г. и 

справка от дирекция „Обща администрация” за дължимите суми от „Топлофикация 

Казанлък” АД – в несъстоятелност, установи следното: 

 

С решение по т. 9 от протокол № 254 от 20.12.2018 г. Комисия за енергийно и водно 

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

държавно вземане по отношение на „Топлофикация Казанлък” АД – в несъстоятелност с 

размер на главницата от 4 000,00 лева и начислени лихви за просрочие в размер на общо 

147,78 лева. Върху неплатената главница от 4 000,00 лева, считано от 12.12.2018 г., се 

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

КЕВР. 

„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 2018 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 с доклад вх. № Е-Дк-600/29.06.2018 г. от дирекция 

„Електроенергетика и топлоенергетика“ за размера на дължимите такси, дирекция „Обща 

администрация“ е извършила начисления и е изготвила справка, приложена към 
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настоящия доклад, въз основа на която е изготвен доклад с вх. № О-Дк-508 от 12.12.2018 

г. и е прието решение по т. 9 от протокол № 254 от 20.12.2018 г. на КЕВР за откриване на 

процедура за установяване на публично държавно вземане спрямо „Топлофикация 

Казанлък“ АД – в несъстоятелност. 

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

КЕВР са формирани, както следва: 

Начислена е първа вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 2 000,00 лева, 

дължима към 31.03.2018 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на 

141,67 лева, за периода от 01.04.2018 г. до 11.12.2018 г. 

Начислена е втора вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 2 000,00 лева, 

дължима към 30.11.2018 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на 

6,11 лева, за периода от 01.12.2018 г. до 11.12.2018 г.  

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

11.12.2015 г. представлява начислена и неплатена годишна такса за 2018 г. в размер на 

общо 4 000,00 лева и лихви за просрочие в размер на общо 147,78 лева. Върху неплатената 

главница от 4 000,00 лева, считано от 12.12.2018 г., се дължи законна лихва за забава до 

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

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

на „Топлофикация Казанлък” АД – в несъстоятелност е уведомен за откриване на 

процедурата с писмо изх. № Ф-14-10-5 от 27.12.2018 г. и известие за доставяне № R PS 

1040 07SSN2 2, удостоверяващо  получаване на 02.01.2019 г., като му е определен 7-

дневен срок за обяснения и възражения по начислените суми.  

В указания срок няма постъпило възражение, а задълженията на „Топлофикация 

Казанлък” АД – в несъстоятелност към КЕВР 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 към настоящия момент. 

 

Изказвания по т.9.:  

А. Димитрова прочете проекта на решение.  

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари.  

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 59, ал. 1 и 2 от 

Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 165 и чл. 166, ал. 2 от Данъчно-

осигурителния процесуален кодекс, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И : 

 

Издава по отношение „Топлофикация Казанлък“ АД – в несъстоятелност, ЕИК 

123014420, със седалище и адрес на управление: Република България, област Стара 

Загора, община Казанлък, гр. Казанлък 6100, ул. „Цар Освободител“ № 42, 

АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна такса 

и лихви за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, а именно: 

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

представляваща: 

 Първа вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 2 000,00 лева; 

 Втора вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 2 000,00 лева. 

 2. Начислени и неплатени лихви за просрочие в размер на общо 147,78 лева (сто 

четиридесет и седем лева и седемдесет и осем стотинки), представляващи: 

 141,67 лева, начислени върху неплатена първа вноска от годишна такса за 2018 г. 

в размер на 2 000,00 лева, за периода от 01.04.2018 г. до 11.12.2018 г.; 



 34 

 6,11 лева, начислени върху неплатена втора вноска от годишна такса за 2018 г. в 

размер на 2 000,00 лева, за периода от 01.12.2018 г. до 11.12.2018 г. 

 3. Върху неплатената главница в размер на общо 4 000,00 лева, считано от 12.12.2018 

г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата 

сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата). 

 

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

членовете на Комисията Светла Тодорова, Александър Йорданов, Владко Владимиров, 

Евгения Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова. 

 

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

за, Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Евгения Харитонова – за, Димитър 

Кочков - за и Пенка Трендафилова – за), от които три гласа (Александър Йорданов, 

Владко Владимиров, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в 

енергетиката. 

 

 По т.10. Комисията, след  като разгледа преписка, образувана с решение на 

КЕВР по т. 12 от протокол № 254 от 20.12.2018 г., доклад с вх. № О-Дк-511 от 

12.12.2018 г. и справка от дирекция „Обща администрация” за дължимите суми от 

„Топлофикация Петрич“ ЕАД, установи следното: 

 

С решение по т. 12 от протокол № 254 от 20.12.2018 г. Комисия за енергийно и водно 

регулиране (КЕВР) е открила процедура за установяване на публично държавно вземане 

по отношение на „Топлофикация Петрич“ ЕАД с размер на главницата от 3 662,69 лева и 

начислени лихви за просрочие в размер на общо 135,32 лева. Върху неплатената главница 

от 3 662,69 лева, считано от 12.12.2018 г. се дължи законна лихва за забава до датата на 

постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР. 

„Топлофикация Петрич“ ЕАД е титуляр на Лицензия № Л-435-01 от 27.02.2015 г. за 

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

20 (двадесет) години. 

 Лицензионните такси са определени съгласно Тарифата за таксите, които се събират 

от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката (обн. 

ДВ, бр. 89 от 12.10.2004 г., изм. ДВ. бр. 41 от 22.05.2007 г., изм. ДВ. бр. 10 от 06.02.2009 

г., изм. ДВ. бр. 90 от 31.10.2014 г., Тарифата). Съгласно Закона за изменение и допълнение 

на Закона за енергетиката (ДВ бр. 17 от 06.03.2015 г.), считано от 06.03.2015 г. 

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране е преименувана в Комисия за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 За „Топлофикация Петрич“ ЕАД годишната такса за 2018 г. е изчислена, като е 

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

които са в размер на 3 023 064,98 лева. Дължимата от дружеството годишна лицензионна 

такса за 2018 г. е в размер на 3 662,69 лева и е получена като към постоянната компонента 

от 2 000 лева е прибавена сумата от 1 662,69 лева /0,055 на сто от годишните приходи на 

дружеството за съответната лицензионна дейност/. 

След представена информация с доклад вх. № Е-Дк-145 от 27.03.2018 г. от дирекция 
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„Електроенергетика и топлоенергетика“ за размера на дължимите такси, дирекция „Обща 

администрация“ е извършила начисления и е изготвила справка, въз основа на която е 

изготвен доклад с вх. № О-Дк-511 от 12.12.2018 г. и е взето решение по т. 12 от протокол 

№ 254 от 20.12.2018 г. за откриване на процедура за установяване на публично държавно 

вземане по отношение на „Топлофикация Петрич“ ЕАД. 

Непогасените от „Топлофикация Петрич“ ЕАД задължения към КЕВР са формирани, 

както следва: 

Начислена е първа вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 1 831,35 лева, 

дължима към 31.03.2018 г. върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на 

129,72 лева, за периода от 01.04.2018 г. до 11.12.2018 г. 

Начислена е втора вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 1 831,34 лева, 

дължима към 30.11.2018 г. върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на 

5,60 лева, за периода от 01.12.2018 г. до 11.12.2018 г. 

Общото задължение на „Топлофикация Петрич“ ЕАД към 11.12.2018 г. представлява 

начислена и неплатена главница в размер на общо 3 662,69 лева и лихва за просрочие в 

размер на общо 135,32 лева. Върху неплатената главница в размер на общо 3 662,69 лева, 

считано от 12.12.2018 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на 

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

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

"Топлофикация Петрич" ЕАД е уведомен за откриване на процедурата с писмо на КЕВР 

изх. № Ф-14-71-7 от 27.12.2018 г. и известие за доставяне № R PS 1040 07SSN6 6, 

удостоверяващо получаване на 07.01.2019 г., като му е определен 7-дневен срок за 

обяснения и възражения по начислените суми.  

В указания срок няма постъпило възражение, а плащанията на „Топлофикация 

Петрич“ ЕАД към КЕВР за издадената му Лицензия № Л-435-01 от 27.02.2015 г. за 

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

20 (двадесет) години не са заплатени към настоящия момент. 

 

Изказвания по т.10.:  

А. Димитрова прочете проекта на решение.  

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари.  

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 59, ал. 1 и 2 от 

Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 165 и чл. 166, ал. 2 от Данъчно-

осигурителния процесуален кодекс, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И : 

 

Издава по отношение на “Топлофикция Петрич” ЕАД, ЕИК 202637962, със седалище 

и адрес на управление: Република България, гр. Петрич 2850, Орнжерии – шосето за 

София 

АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна 

такса и лихва за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, а 

именно: 

1. Начислена и неплатена главница в размер на 3 662,69 лева (три хиляди шестстотин 

шестдесет и два лева и шестдесет и девет стотинки), представляваща: 

 Първа вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 1 831,35 лева; 

 Втора вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 1 831,34 лева; 

 2. Начислени и неплатени лихви за просрочие в размер на общо 135,32 лева (сто 

тридесет и пет лева и тридесет и две стотинки), представляващи: 

 129,72 лева за периода от 01.04.2018 г. до 11.12.2018 г., начислени върху 
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неплатена първа вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 1 831,35 лева; 

 5,60 лева за периода от 01.12.2018 г. до 11.12.2018 г., начислени върху неплатена 

втора вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 1 831,34 лева. 

 3. Върху неплатената главница в размер на общо 3 662,69 лева, считано от 12.12.2018 

г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата 

сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата). 

 

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

на Комисията Светла Тодорова, Александър Йорданов, Владко Владимиров, Евгения 

Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова. 

 

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

за, Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Евгения Харитонова – за, Димитър 

Кочков - за и Пенка Трендафилова – за), от които три гласа (Александър Йорданов, 

Владко Владимиров, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в 

енергетиката. 

 

По т.11. Комисията, след като разгледа преписка, образувана с решение на КЕВР 

по т. 10 от протокол № 254 от 20.12.2018 г., доклад с вх. № О-Дк-509 от 12.12.2018 г. и 

справка от дирекция „Обща администрация” за дължимите суми от „Топлофикация 

- Шумен” ЕАД – в несъстоятелност, установи следното: 

 

С решение по т. 10 от протокол № 254 от 20.12.2018 г. Комисия за енергийно и водно 

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

държавно вземане по отношение на „Топлофикация - Шумен” ЕАД – в несъстоятелност с 

размер на главницата от 4 000,00 лева и начислени лихви за просрочие в размер на общо 

147,78 лева. Върху неплатената главница от 4 000,00 лева, считано от 12.12.2018 г. се 

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

КЕВР. 

        „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 
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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 2018 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-145 от 27.03.2018 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, въз основа на която е изготвен доклад с вх. № О-Дк-

509 от 12.12.2018 г. и е взето решение по т. 10 от протокол № 254 от 20.12.2018 г. на КЕВР 

за откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане по отношение 

на „Топлофикация - Шумен“ ЕАД – в несъстоятелност. 

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

КЕВР са формирани, както следва: 

Начислена е първа вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 2 000,00 лева, 

дължима към 31.03.2018 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на 

141,67 лева, за периода от 01.04.2018 г. до 11.12.2018 г. 

Начислена е втора вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 2 000,00 лева, 

дължима към 30.11.2018 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на 

6,11 лева, за периода от 01.12.2018 г. до 11.12.2018 г.  

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

11.12.2018 г. представлява начислена и неплатена годишна такса за 2018 г. в размер на 

4 000,00 лева и лихви за просрочие в размер на общо 147,78 лева. Върху неплатената 

главница от 4 000,00 лева, считано от 12.12.2018 г., се дължи законна лихва за забава до 

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

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

на „Топлофикация - Шумен“ ЕАД – в несъстоятелност е уведомен за откриване на 

процедурата с писмо изх. № Ф-14-08-7 от 27.12.2018 г. и известие за доставяне № R PS 

1040 07SSN4 4, удостоверяващо получаване на 02.01.2019 г., като му е определен 7-дневен 

срок за обяснения и възражения по начислените суми.  

В указания срок няма постъпило възражение, а задълженията на „Топлофикация - 

Шумен“ ЕАД – в несъстоятелност към КЕВР 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 към настоящия момент. 

 

Изказвания по т.11.:  

А. Димитрова прочете проекта на решение.  

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари.  

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 59, ал. 1 и 2 от 

Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 165 и чл. 166, ал. 2 от Данъчно-

осигурителния процесуален кодекс, 

 
 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

Р Е Ш И : 

 
 

Издава по отношение „Топлофикация - Шумен“ ЕАД – в несъстоятелност, ЕИК 

127029454, със седалище и адрес на управление: Република България, област Шумен, 
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община Шумен, гр. Шумен 9700, ул. „Съединение“ № 62А, 

АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна такса 

и лихви за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, а именно: 

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

представляваща: 

 Първа вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 2 000,00 лева; 

 Втора вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 2 000,00 лева. 

 2. Начислени и неплатени лихви за просрочие в размер на общо 147,78 лева (сто 

четиридесет и седем лева и седемдесет и осем стотинки), представляващи: 

 141,67 лева, начислени върху неплатена първа вноска от годишна такса за 2018 г. 

в размер на 2 000,00 лева, за периода от 01.04.2018 г. до 11.12.2018 г.; 

 6,11 лева, начислени върху неплатена втора вноска от годишна такса за 2018 г. в 

размер на 2 000,00 лева, за периода от 01.12.2018 г. до 11.12.2018 г. 

 3. Върху неплатената главница в размер на 4 000,00 лева, считано от 12.12.2018 г., се 

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

КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата). 

 

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

членовете на Комисията Светла Тодорова, Александър Йорданов, Владко Владимиров, 

Евгения Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова. 

 

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

за, Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Евгения Харитонова – за, Димитър 

Кочков - за и Пенка Трендафилова – за), от които три гласа (Александър Йорданов, 

Владко Владимиров, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в 

енергетиката. 

 

 По т.12. Комисията, след като разгледа преписка, образувана с решение на КЕВР 

по т. 10 от протокол № 5 от 17.01.2019 г., доклад с вх. № О-Дк-22 от 10.01.2019 г. и 

справка от дирекция „Обща администрация” за дължимите суми от “ТЕЦ – Бобов 

дол“ ЕАД, установи следното: 

 

С решение по т. 10 от протокол № 5 от 17.01.2019 г. Комисия за енергийно и водно 

регулиране (КЕВР) е открила процедура за установяване на публично държавно вземане 

по отношение на “ТЕЦ – Бобов дол“ ЕАД с размер на главницата от 75 946,61 лева и 

начислени лихви за просрочие в размер на общо 3 051,07 лева. Върху неплатената 

главница от 75 946,61 лева, считано от 01.01.2019 г. се дължи законна лихва за забава до 

датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР. 

“ТЕЦ – Бобов дол“ ЕАД е титуляр на Лицензия № Л-094-01 от 21.02.2001 г. за 

извършване на дейността „производство на електрическа енергия“ за срок от 10 (десет)  

години. С Решения № И1-Л-094 от 21.03.2011 г. и № И2-Л-094 от 19.12.2014 г. е 

продължен срокът на издадената на „ТЕЦ – Бобов дол” ЕАД Лицензия № Л-094-01 от 

21.02.2001 г. с по 5 (пет) години. 

 Лицензионните такси са определени съгласно Тарифата за таксите, които се събират 

от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката (обн. 

ДВ, бр. 89 от 12.10.2004 г., изм. ДВ. бр. 41 от 22.05.2007 г., изм. ДВ. бр. 10 от 06.02.2009 

г., изм. ДВ. бр. 90 от 31.10.2014 г., Тарифата). Съгласно Закона за изменение и допълнение 

на Закона за енергетиката (ДВ бр. 17 от 06.03.2015 г.), считано от 06.03.2015 г. 

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране е преименувана в Комисия за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията). 

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

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

на сто от годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност, 
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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. 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 “ТЕЦ – Бобов дол“ ЕАД годишната такса за 2018 г. е изчислена, като е отчетено, 

че дружеството има приходи от лицензионна дейност за предходната година, които са в 

размер на 123 53 292,02 лева. Дължимата годишна лицензионна такса за 2018 г. е в размер 

на 69 946,61 лева и е получена като към постоянната компонента 2 000 лева е прибавена 

сумата от 67 946,61 лева /0,055 на сто от годишните приходи на дружеството за 

съответната лицензионна дейност/. 

За изменение и/или допълнение на издадена лицензия по искане на лицензианта се 

събира такса 3000 лв., като таксата се заплаща в 7-дневен срок от деня, следващ датата на 

връчване на решението. (чл. 4 от Тарифата). 

За продължаване срока на издадена лицензия се събира такса 3000 лв., като таксата 

се заплаща в 7-дневен срок от деня, следващ датата на връчване на решението (чл. 5 от 

Тарифата). 

 С Решение № И3-Л-094 от 30.10.2018 г. на КЕВР: 

 по т. 1 се изменя лицензията, по отношение на:  

1.1. дейността, за която е издадена лицензията, като се добавя дейността 

„производство на топлинна енергия“;  

1.2. енергийния обект - се добавят съоръжения за производство на топлинна енергия;  

 по т. 2 се продължава срока на издадената лицензия № Л-094-01 от 21.02.2001 г. 

с 10 (десет) години, считано от 01.01.2020 г.  

 Решение № И3-Л-094 от 30.10.2018 г. на КЕВР е връчено на “ТЕЦ – Бобов дол“ ЕАД  

на 07.11.2018 г. 

За дата на плащане на дължимите такси се счита денят, в който преведената сума е 

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

След представена информация с доклади вх. № Е-Дк-273/05.04.2018 г.; Е-Дк-975 / 

07.11.2018 г. и О-Дк-13/09.01.2019 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, въз основа на която 

е изготвен доклад с вх. № О-Дк-22 от 10.01.2019 г. и е прието решение по т. 10 от 

протокол № 5 от 17.01.2019 г. на КЕВР за откриване на процедура за установяване на 

публично държавно вземане спрямо “ТЕЦ – Бобов дол“ ЕАД. 

Непогасените от “ТЕЦ – Бобов дол“ ЕАД задължения към КЕВР са формирани, както 

следва: 

Начислена е първа вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 34 973,31 лева, 

дължима към 31.03.2018 г. върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на 

2 671,57 лева, за периода от 01.04.2018 г. до 31.12.2018 г. 

Начислена е такса съгласно Решение № И3-Л-094/30.10.2018 г. – т. 1 за изменение на 

издадената лицензия и на основание чл. 4 от Тарифата в размер на 3 000,00 лева, дължима 

в 7-дневен срок от връчване на Решението, т.е. към 14.11.2018 г., върху която сума е 

начислена лихва за просрочие в размер на 39,17 лева за периода от 15.11.2018 г. до 

31.12.2018 г. 

Начислена е такса съгласно Решение № И3-Л-094/30.10.2018 г. – т. 2 за 

продължаване срока на издадената лицензия и на основание чл. 5 от Тарифата в размер на 

3 000,00 лева, дължима в 7-дневен срок от връчване на Решението, т.е. към 14.11.2018 г., 

върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на 39,17 лева за периода от 

15.11.2018 г. до 31.12.2018 г. 

Начислена е втора вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 34 973,30 лева, 

дължима към 30.11.2018 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на 

301,16 лева, за периода от 01.12.2018 г. до 31.12.2018 г. 

Общото задължение на “ТЕЦ – Бобов дол“ ЕАД към 31.12.2018 г. представлява 
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начислена и неплатена главница в размер на общо 75 946,61 лева и лихва за просрочие в 

размер на общо 3 051,07 лева. Върху неплатената главница в размер на общо 75 946,61 

лева, считано от 01.01.2019 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване 

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

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

Бобов дол“ ЕАД е уведомен за откриване на процедурата с писмо изх. № Ф-14-33-1 от 

18.01.2019 г. и известие за доставяне № R PS 1040 07UOMV S, удостоверяващо 

получаване на 23.01.2019 г., като му е определен 7-дневен срок за обяснения и възражения 

по начислените суми.  

В указания срок няма постъпило възражение, а задълженията на “ТЕЦ – Бобов дол“ 

ЕАД към КЕВР за издадената му, изменена и с продължен срок Лицензия № Л-094-01 от 

21.02.2001 г. за осъществяване на дейността „производство на електрическа и топлинна 

енергия“  не са погасени.  

 

Изказвания по т.12.:  

А. Димитрова прочете проекта на решение.  

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари.  

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 59, ал. 1 и 2 от 

Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 165 и чл. 166, ал. 2 от Данъчно-

осигурителния процесуален кодекс, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И : 

 

Издава по отношение на “ТЕЦ – Бобов дол“ ЕАД, ЕИК 109513731, със седалище и 

адрес на управление: Република България, област Кюстендил, община Бобов дол, с. 

Големо село 2635  

АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна 

такса и лихви за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, а 

именно: 

1. Начислена и неплатена главница в размер на общо 75 946,61 лева (седемдесет и 

пет хиляди деветстотин четиридесет и шест лева и шестдесет и една стотинки), 

представляваща: 

 Първа вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 34 973,31 лева; 

 Начислена такса в размер на 3 000,00 лева по Решение № И3-094 от 30.10.2018 г. – 

т. 1 за изменение на издадената лицензия; 

 Начислена такса в размер на 3 000,00 лева по Решение № И3-094 от 30.10.2018 г. – 

т. 2 за продължаване срока на издадената лицензия; 

 Втора вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 34 973,30 лева. 

 2. Начислени и неплатени лихви за просрочие в размер на общо 3 051,07 лева (три 

хиляди петдесет и един лева и седем стотинки), представляващи: 

 2 671,57 лева, начислени за периода от 01.04.2018 г. до 31.12.2018 г. върху първа 

вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 34 973,31 лева; 

 39,17 лева, начислени за периода от 15.11.2018 г. до 31.12.2018 г. върху такса в 

размер на 3 000,00 лева по Решение № И3-094 от 30.10.2018 г. – т. 1 за изменение на 

издадената лицензия; 

 39,17 лева, начислени за периода от 15.11.2018 г. до 31.12.2018 г. върху такса в 

размер на 3 000,00 лева по Решение № И3-094 от 30.10.2018 г. – т. 2 за продължаване 

срока на издадената лицензия; 

 301,16 лева, начислени за периода от 01.12.2018 г. до 31.12.2018 г. върху втора 

вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 34 973,30 лева. 
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 3. Върху неплатената главница в размер на общо 75 946,61 лева, считано от 

01.01.2019 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по 

банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата). 

 

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

членовете на Комисията Светла Тодорова, Александър Йорданов, Владко Владимиров, 

Евгения Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова. 

 

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

за, Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Евгения Харитонова – за, Димитър 

Кочков - за и Пенка Трендафилова – за), от които три гласа (Александър Йорданов, 

Владко Владимиров, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в 

енергетиката. 

 

По т.13. Комисията, след като разгледа преписка, образувана с решение на КЕВР 

по т. 14 от протокол № 254 от 20.12.2018 г., доклад с вх. № О-Дк-514 от 12.12.2018 г. и 

справка от дирекция „Обща администрация” за дължимите суми от „ВИДАХИМ“ 

АД, установи следното: 

 

С решение по т. 14 от протокол № 254 от 20.12.2018 г. Комисия за енергийно и водно 

регулиране (КЕВР) е открила процедура за установяване на публично държавно вземане 

по отношение на „ВИДАХИМ“ АД с размер на главницата от 2 000,00 лева и начислени 

лихви за просрочие в размер на общо 73,90 лева. Върху неплатената главница от 2 000,00 

лева, считано от 12.12.2018 г. се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на 

сумата по банковата сметка на КЕВР. 

“ВИДАХИМ” АД е титуляр на Лицензия № Л-116-03 от 27.11.2002 г. за извършване 

на дейността “производство на електрическа и топлинна енергия" за срок от 10 години. С 

Решение № И1-Л-116 от 21.02.2012 г. на ДКЕВР е продължен срока на лицензия № Л-116-

03 от 27.11.2002 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия” с 10 

(десет години), считано от датата на изтичане срока на лицензията, при условията на 

издадените Комплексно разрешително № 56/2005 г. и Комплексно разрешително № 392-

НО/2010 г. 

 Лицензионните такси са определени съгласно Тарифата за таксите, които се събират 

от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката (обн. 

ДВ, бр. 89 от 12.10.2004 г., изм. ДВ. бр. 41 от 22.05.2007 г., изм. ДВ. бр. 10 от 06.02.2009 

г., изм. ДВ. бр. 90 от 31.10.2014 г., Тарифата). Съгласно Закона за изменение и допълнение 

на Закона за енергетиката (ДВ бр. 17 от 06.03.2015 г.), считано от 06.03.2015 г. 

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране е преименувана в Комисия за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

За “ВИДАХИМ“ АД годишната такса за 2018 г. е изчислена, като е отчетено, че 

дружеството няма приходи от лицензионна дейност за предходната година и представлява 

постоянната компонента от 2 000 лева. 

 След представена информация с доклад вх. № Е-Дк-145 от 27.03.2018 г. от дирекция 

„Електроенергетика и топлоенергетика“ за размера на дължимите такси, дирекция „Обща 
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администрация“ е извършила начисления и е изготвила справка, приложена към 

настоящия доклад, въз основа на която е изготвен доклад с вх. № О-Дк-514 от 12.12.2018 

г. и е прието решение по т. 14 от протокол № 254 от 20.12.2018 г. на КЕВР за откриване на 

процедура за установяване на публично държавно вземане спрямо “ВИДАХИМ“ АД. 

Непогасените от “ВИДАХИМ“ АД задължения към КЕВР са формирани, както 

следва: 

Начислена е първа вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 1 000,00 лева, 

дължима към 31.03.2018 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на 

70,84 лева, за периода от 01.04.2018 г. до 11.12.2018 г.  

Начислена е втора вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 1 000,00 лева, 

дължима към 30.11.2018 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на 

3,06 лева, за периода от 01.12.2018 г. до 11.12.2018 г.  

Общото задължение на “ВИДАХИМ” АД към 11.12.2018 г. представлява начислена и 

неплатена главница в размер на 2 000,00 лева и лихва за просрочие в размер на общо 73,90 

лева. Върху неплатената главница в размер на 2 000,00 лева, считано от 12.12.2018 г., се 

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

КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата). 

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

„ВИДАХИМ“ АД е уведомен за откриване на процедурата с писмо изх. № Ф-14-35-3 от 

27.12.2018 г. и известие за доставяне № R PS 1040 07SSN7 7, удостоверяващо получаване 

на 03.01.2019 г., като му е определен 7-дневен срок за обяснения и възражения по 

начислените суми.  

В указания срок няма постъпило възражение, а задълженията на “ВИДАХИМ“ АД 

към КЕВР за издадената му Лицензия № Л-116-03 от 27.11.2002 г. за извършване на 

дейността “производство на електрическа и топлинна енергия" не са заплатени. 

 

Изказвания по т.13.:  

А. Димитрова прочете проекта на решение.  

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари.  

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 59, ал. 1 и 2 от 

Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 165 и чл. 166, ал. 2 от Данъчно-

осигурителния процесуален кодекс, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И : 

 

 Издава по отношение „ВИДАХИМ“ АД, ЕИК 815123066, със седалище и адрес на 

управление: Република България, област гр. Видин 3700, ул. „Бдин“ № 12, офис 12, 

АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна 

такса и лихви за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, а 

именно: 

1. Начислена и неплатена главница в размер на 2 000,00 (две хиляди) лева, 

представляваща: 

 Първа вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 1 000,00 лева; 

 Втора вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 1 000,00 лева. 

 2. Начислени и неплатени лихви за просрочие в размер на общо 73,90 лева 

(седемдесет и три лева и деветдесет стотинки), представляващи: 

 70,84 лева, начислени върху неплатена първа вноска от годишна такса за 2018 г. в 

размер на 1 000,00 лева, за периода от 01.04.2018 г. до 11.12.2018 г.; 

 3,06 лева, начислени върху неплатена втора вноска от годишна такса за 2018 г. в 

размер на 1 000,00 лева, за периода от 01.12.2018 г. до 11.12.2018 г. 



 43 

 3. Върху неплатената главница в размер на 2 000,00 лева, считано от 12.12.2018 г., се 

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

КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата). 

 

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

членовете на Комисията Светла Тодорова, Александър Йорданов, Владко Владимиров, 

Евгения Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова. 

 

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

за, Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Евгения Харитонова – за, Димитър 

Кочков - за и Пенка Трендафилова – за), от които три гласа (Александър Йорданов, 

Владко Владимиров, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в 

енергетиката. 

 

По т.14. Комисията, след като разгледа преписка, образувана с решение на КЕВР 

по т. 15 от протокол № 254 от 20.12.2018 г., доклад с вх. № О-Дк-515 от 12.12.2018 г. и 

справка от дирекция „Обща администрация” за дължимите суми от „ЮЛИКО - 

ЕВРОТРЕЙД“ ЕООД, установи следното: 

 

С решение по т. 15 от протокол № 254 от 20.12.2018 г. Комисия за енергийно и водно 

регулиране (КЕВР) е открила процедура за установяване на публично държавно вземане 

по отношение на „ЮЛИКО - ЕВРОТРЕЙД“ ЕООД с размер на главницата от 11 465,20 

лева и начислени лихви за просрочие в размер на общо 1 438,70 лева. Върху неплатената 

главница от 11 465,20 лева, считано от 12.12.2018 г. се дължи законна лихва за забава до 

датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР. 

 „ЮЛИКО - ЕВРОТРЕЙД“ ЕООД е титуляр на Лицензия № Л-267-03 от 26.06.2008 г. 

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

Лицензия № Л-267-05 от 26.06.2008 г. за осъществяване на дейността „пренос на топлинна 

енергия“ за срок от 15 (петнадесет) години. 

Лицензионните такси са определени съгласно Тарифата за таксите, които се събират 

от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката (обн. 

ДВ, бр. 89 от 12.10.2004 г., изм. ДВ. бр. 41 от 22.05.2007 г., изм. ДВ. бр. 10 от 06.02.2009 

г., изм. ДВ. бр. 90 от 31.10.2014 г., Тарифата). Съгласно Закона за изменение и допълнение 

на Закона за енергетиката (ДВ бр. 17 от 06.03.2015 г.), считано от 06.03.2015 г. 

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране е преименувана в Комисия за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Годишната такса за 2016 г. е изчислена, като е отчетено, че дружеството има 

приходи от лицензионна дейност за предходната година, които са в размер на 1 010 000 

лева. Дължимата от дружеството годишна лицензионна такса за 2016 г. е в размер на общо 

4 555,50 лева и е получена като към постоянната компонента по 2 000 лева за всяка 

лицензия, т.е. 4 000 лева, е прибавена сумата от 555,50 лева /0,055 на сто от годишните 

приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност/. 

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 811 000 
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лева. Дължимата от дружеството годишна лицензионна такса за 2017 г. е в размер на общо 

4 446,05 лева и е получена като към постоянната компонента по 2 000 лева за всяка 

лицензия, т.е. 4 000 лева, е прибавена сумата от 446,05 лева /0,055 на сто от годишните 

приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност/. 

Годишната такса за 2018 г. е изчислена, като е отчетено, че дружеството има 

приходи от лицензионна дейност за предходната година, които са в размер на 843 000 

лева. Дължимата от дружеството годишна лицензионна такса за 2018 г. е в размер на общо 

4 463,65 лева и е получена като към постоянната компонента по 2 000 лева за всяка 

лицензия, т.е. 4 000 лева, е прибавена сумата от 463,65 лева /0,055 на сто от годишните 

приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност/. 

С писмо изх. № Ф-14-56-4 от 19.07.2018 г. и известие за доставяне № R PS 1040 

07L2U0 A, удостоверяващо получаване на 11.09.2018 г., КЕВР уведоми „ЮЛИКО - 

ЕВРОТРЕЙД“ ЕООД за дължимите суми и прикани дружеството доброволно да погаси 

задълженията си. 

След представена информация с доклад вх. № Е-Дк-667 от 18.07.2018 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, въз основа на която е изготвен доклад с вх. № О-Дк-515 от 12.12.2018 

г. и е прието решение по т. 15 от протокол № 254 от 20.12.2018 г. на КЕВР за откриване на 

процедура за установяване на публично държавно вземане спрямо „ЮЛИКО - 

ЕВРОТРЕЙД“ ЕООД. 

Непогасените от „ЮЛИКО - ЕВРОТРЕЙД“ ЕООД задължения към КЕВР са 

формирани, както следва: 

Начислена е първа вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 2 277,75 лева, 

дължима към 31.03.2016 г.  

На 18.04.2016 г. по банковата сметка на КЕВР е постъпило плащане от „ЮЛИКО - 

ЕВРОТРЕЙД“ ЕООД в размер на 1 000,00 лева. В резултат на това плащане върху 

неплатената в срок главница от първа вноска годишна такса за 2016 г. в размер на 2 277,75 

лева е начислена лихва за просрочие в размер на 11,40 лева за периода от 01.04.2016 г. до 

18.04.2016 г. 

Общото задължение на „ЮЛИКО - ЕВРОТРЕЙД“ ЕООД към 18.04.2016 г. 

представлява остатък неплатена главница в размер на 1 277,75 лева и лихва за просрочие в 

размер на 11,40 лева. Върху неплатения остатък главница в размер на 1 277,75 лева е 

начислена лихва за просрочие в размер на 91,25 лева за периода от 19.04.2016 г. до 

31.12.2016 г. 

Начислена е втора вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 2 277,75 лева, 

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

19,61 лева за периода от 01.12.2016 г. до 31.12.2016 г. 

Общото задължение на „ЮЛИКО - ЕВРОТРЕЙД“ ЕООД към 31.12.2016 г. 

представлява неплатена главница в размер на общо 3 555,50 лева и лихва за просрочие в 

размер на общо 122,26 лева. Върху неплатената главница в размер на общо 3 555,50 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). 

Начислена е първа вноска от годишна такса за 2017 г. в размер на 2 223,03 лева, 

дължима към 31.03.2017 г. 

На 27.04.2017 г. по банковата сметка на КЕВР е постъпило плащане от „ЮЛИКО - 

ЕВРОТРЕЙД“ ЕООД в размер на 1 000,00 лева. В резултат на това плащане са извършени 

следните начисления на лихва за просрочие: 

 115,55 лева за периода от 01.01.2017 г. до 27.04.2017 г. върху неплатената 

главница от общо 3 555,50 лева; 

 16,67 лева за периода от 01.04.2017 г. до 27.04.2017 г. върху неплатената главница 

от 2 223,03 лева. 

Общото задължение на „ЮЛИКО - ЕВРОТРЕЙД“ ЕООД към 27.04.2017 г. 
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представлява неплатена главница в размер на общо 4 778,53 лева и лихва за просрочие в 

размер на общо 254,48 лева. Върху неплатената главница в размер на общо 4 778,53 лева е 

начислена лихва за просрочие в размер на 329,19 лева за периода от 28.04.2017 г. до 

31.12.2017 г. 

Начислена е втора вноска от годишна такса за 2017 г. в размер на 2 223,02 лева, 

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

19,14 лева за периода от 01.12.2017 г. до 31.12.2017 г. 

Общото задължение на „ЮЛИКО - ЕВРОТРЕЙД“ ЕООД към 31.12.2017 г. 

представлява неплатена главница в размер на общо 7 001,55 лева и лихва за просрочие в 

размер на общо 602,81 лева. Върху неплатената главница в размер на общо 7 001,55 лева е 

начислена лихва за просрочие в размер на 670,98 лева за периода от 01.01.2018 г. до 

11.12.2018 г. 

Начислена е първа вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 2 231,83 лева, 

дължима към 31.03.2018 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на 

158,09 лева за периода от 01.04.2018 г. до 11.12.2018 г. 

Начислена е втора вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 2 231,82 лева, 

дължима към 30.11.2018 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на 

6,82 лева, за периода от 01.12.2018 г. до 11.12.2018 г. 

Общото задължение на „ЮЛИКО - ЕВРОТРЕЙД“ ЕООД към 11.12.2018 г. 

представлява начислена и неплатена главница в размер на общо 11 465,20 лева и лихви за 

просрочие в размер на общо 1 438,70 лева. Върху неплатената главница в размер на общо 

11 465,20 лева, считано от 12.12.2018 г., се дължи законна лихва за забава до датата на 

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

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

„ЮЛИКО - ЕВРОТРЕЙД“ ЕООД е изпратено писмо на КЕВР с изх. № Е-14-56-5 от 

27.12.2018 г. чрез „Български пощи“ ЕАД за уведомяване за откритата процедурата, като: 

1. До адреса за седалище и управление на „ЮЛИКО - ЕВРОТРЕЙД“ ЕООД – гр. 

Пловдив 4000, район Централен, ул. „Капитан Райчо № 70, писмото на КЕВР е изпратено 

с известие за доставяне № R PS 1040 07SSN1 1. Същото е върнато с отбелязване от 

пощенските служители „преместен“; 

2. КЕВР има знанието за адрес за кореспонденция по отношение на „ЮЛИКО - 

ЕВРОТРЕЙД“ ЕООД - гр. Пловдив 4000, ул. „Капитан Райчо“ № 95, БЦ Албена, ет. 4, 

офис 4. Повторно писмото на КЕВР е изпратено до този адрес с известие за доставяне № R 

PS 1040 07SSN0 0, удостоверяващо получаване на 02.01.2019 г. 

С писмото, на „ЮЛИКО - ЕВРОТРЕЙД“ ЕООД е определен 7-дневен срок за 

обяснения и възражения по начислените суми. В указания срок няма постъпило 

възражение, а задълженията на „ЮЛИКО - ЕВРОТРЕЙД“ ЕООД към КЕВР за издадените 

му Лицензия № Л-267-03 от 26.06.2008 г. за осъществяване на дейността „производство на 

електрическа и топлинна енергия“ и на Лицензия № Л-267-05 от 26.06.2008 г. за 

осъществяване на дейността „пренос на топлинна енергия“ за срок от 15 (петнадесет) 

години не са заплатени. 

 

Изказвания по т.14.:  

А. Димитрова прочете проекта на решение.  

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари.  

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 59, ал. 1 и 2 от 

Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 165 и чл. 166, ал. 2 от Данъчно-

осигурителния процесуален кодекс, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И : 
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 Издава по отношение на „ЮЛИКО - ЕВРОТРЕЙД“ ЕООД, ЕИК 115744408, със 

седалище и адрес на управление: Република България, гр. Пловдив 4000, район 

Централен, ул. „Капитан Райчо“ № 70, 

 АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна такса 

и лихви за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, а именно: 

 1. Начислена и неплатена главница в размер на общо 11 465,20 лева (единадесет 

хиляди четиристотин шестдесет и пет лева и двадесет стотинки), представляваща: 

 остатък от първа вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 277,75 лева; 

 втора вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 2 277,75 лева; 

 първа вноска от годишна такса за 2017 г. в размер на 2 223,03 лева; 

 втора вноска от годишна такса за 2017 г. в размер на 2 223,02 лева; 

 първа вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 2 231,83 лева; 

 втора вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 2 231,82 лева. 

 2. Начислени и неплатени лихви за просрочие в размер на общо 1 438,70 лева 

(хиляда четиристотин тридесет и осем лева и седемдесет стотинки), представляващи: 

 11,40 лева за периода от 01.04.2016 г. до 18.04.2016 г. върху неплатена първа 

вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 2 277,75 лева; 

 91,25 лева за периода от 19.04.2016 г. до 31.12.2016 г. върху неплатена остатък 

главница от първа вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 1 277,75 лева; 

 19,61 лева за периода от 01.12.2016 г. до 31.12.2016 г. върху неплатена втора 

вноска от годишна такса за 2016 г. в размер на 2 277,75 лева; 

 115,55 лева за периода от 01.01.2017 г. до 27.04.2017 г. върху неплатена главница 

в размер на общо 3 555,50 лева; 

 16,67 лева за периода от 01.04.2017 г. до 27.04.2017 г. върху неплатена първа 

вноска от годишна такса за 2017 г. в размер на 2 223,03 лева; 

 329,19 лева за периода от 28.04.2017 г. до 31.12.2017 г. върху неплатена главница 

в размер на общо 4 778,53 лева; 

 19,14 лева за периода от 01.12.2017 г. до 31.12.2017 г. върху неплатена втора 

вноска от годишна такса за 2017 г. в размер на 2 223,02 лева; 

 670,98 лева за периода от 01.01.2018 г. до 11.12.2018 г. върху неплатена главница 

в размер на общо 7 001,55 лева; 

 158,09 лева за периода от 01.04.2018 г. до 11.12.2018 г. върху неплатена първа 

вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 2 231,83 лева;  

 6,82 лева за периода от 01.12.2018 г. до 11.12.2018 г. върху неплатена втора 

вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 2 231,82 лева. 

 3. Върху неплатената главница в размер на общо 11 465,20 лева, считано от 

12.12.2018 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по 

банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата). 

 

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

членовете на Комисията Светла Тодорова, Александър Йорданов, Владко Владимиров, 

Евгения Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова. 

 

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

за, Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Евгения Харитонова – за, Димитър 

Кочков - за и Пенка Трендафилова – за), от които три гласа (Александър Йорданов, 

Владко Владимиров, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в 

енергетиката. 

 

По т.15. Комисията разгледа доклад с вх. № О-Дк-120 от 15.02.2019 г. относно 

прекратяване на производството за установяване на публично държавно вземане от 

лицензионни такси и лихви за просрочие, дължими от „ЛИМАК ЕНЕРДЖИ ЮРЪП“ 
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ЕАД. 

 

С решение по т. 6 от протокол № 9 от 23.01.2019 г. Комисия за енергийно и водно 

регулиране (КЕВР) е открила процедура за установяване на публично държавно вземане 

по отношение на „ЛИМАК ЕНЕРДЖИ ЮРЪП” ЕАД с размер на главницата от 2 419,65 

лева и лихви за просрочие в размер на общо 102,84 лева. Върху неплатената главница в 

размер на 2 419,65 лева, считано от 01.01.2019 г., се дължи законна лихва за забава до 

датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР. 

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

„ЛИМАК ЕНЕРДЖИ ЮРЪП” ЕАД е уведомен с писмо изх. № Ф-13-209-1 от 24.01.2019 г. 

и известие за доставяне № R PS 1040 07W00J 8, удостоверяващо получаване на 05.02.2019 

г., като му е определен 7-дневен срок за даване на обяснения и възражения по начислените 

суми и е поканено в същия срок да изпълни задълженията си доброволно.  

На 06.02.2019 г. по банковата сметка на КЕВР постъпи плащане от „ЛИМАК 

ЕНЕРДЖИ ЮРЪП” ЕАД в размер на 2 547,36 лева и вписано основание: „лиценз за 2018 

година“. В резултат на постъпилото плащане и съгласно т.1.3 от решение по т. 6 от 

протокол № 9 от 23.01.2019 г. на КЕВР върху неплатената в срок главница от 2 418,65 

лева е начислена лихва за просрочие в размер на 24,87 лева за периода от 01.01.2019 г. до 

06.02.2019 г. (датата на плащане от дружеството). Постъпилото плащане от „ЛИМАК 

ЕНЕРДЖИ ЮРЪП” ЕАД в размер на 2 547,36 лева погасява дължимата главница в размер 

на 2 419,65 лева и лихви за просрочие в размер на общо 127,71 лева. Видно от приложена 

справка към настоящия доклад дружеството напълно погаси дължимите суми по 

откритата процедура за установяване на публично държавно вземане. 

 

Изказвания по т.15.:  

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 „ЛИМАК ЕНЕРДЖИ ЮРЪП” ЕАД. 

 2. „ЛИМАК ЕНЕРДЖИ ЮРЪП” ЕАД да бъде уведомено за прекратяване на 

производството за установяване на публично държавно вземане. 

 

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

членовете на Комисията Светла Тодорова, Александър Йорданов, Владко Владимиров, 

Евгения Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова. 

 

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

за, Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Евгения Харитонова – за, Димитър 

Кочков - за и Пенка Трендафилова – за), от които три гласа (Александър Йорданов, 

Владко Владимиров, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в 

енергетиката. 
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РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО: 

 

По т.1. както следва: 

1. Приема доклад относно решения на Съвета на директорите на „Български енергиен 

холдинг“ ЕАД за освобождаване и избор на членове на Надзорния съвет на „Електроенергиен 

системен оператор” ЕАД. 

 2. Не възразява срещу решения по Протокол № 6-2019 от 31.01.2019 г., по т. 2.1., т. 2.2. и т. 

2.3. на Съвета на директорите на „Български енергиен холдинг“ ЕАД.  

 

По т.2. както следва: 

 1. Приема доклад относно решение на Надзорния съвет на „Електроенергиен системен 

оператор” ЕАД за избор на отговорник по съответствието. 

 2. Одобрява избора на отговорник по съответствието – Григор Найденов Григоров, по 

решение по Протокол 26 от 11.10.2018 г., т. 1 от заседание на Надзорния съвет на 

„Електроенергиен системен оператор“ ЕАД. 

 

По т.3. както следва: 

1. Приема доклад с вх. № Е-Дк-128 от 18.02.2019 г. относно открито производство за 

прекратяване на лицензия № Л-035-03 от 15.11.2000 г. за дейността „производство на 

електрическа и топлинна енергия“ и на лицензия № Л-034-05 от 15.11.2000 г. за дейността „пренос 

на топлинна енергия“, издадени на „Топлофикация Шумен“ ЕАД – в несъстоятелност.; 

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

по т.1 на 28.02.2019 г. от 10:00 ч.; 

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

„Топлофикация Шумен“ ЕАД – в несъстоятелност или други,  упълномощени от тях 

представители на дружеството; 

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

интернет страницата на Комисията. 

 

По т.4. както следва: 

1. Приема доклад с вх. № Е-Дк-129 от 18.02.2019 г. относно открито производство за 

прекратяване на лицензия № Л-261-03 от 10.03.2008 г. за дейността „производство на 

електрическа и топлинна енергия“, издадена с условие за изграждане на енергиен обект, на 

„Полимери“ АД – в несъстоятелност; 

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

по т.1 на 28.02.2019 г. от 10:00 ч.; 

3. За участие в откритото заседание да бъдат покани лицата, представляващи „„Полимери“ 

АД – в несъстоятелност или други,  упълномощени от тях представители на дружеството; 

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

интернет страницата на Комисията. 

 

По т.5. както следва: 

 Издава по отношение на „КОНСОРЦИУМ ТРОЯН ГАЗ” АД, ЕИК 200134994, със седалище 

и адрес на управление: Република България, гр. Троян 5600, ул. „Ангел Балевски“ № 5 и адрес за 

кореспонденция с НАП: гр. Варна 9000, район Одесос, ул. „Приморски“ № 65, ет. 3 

 АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна такса и 

лихва за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт. 

 

По т.6. както следва: 

Издава по отношение на „СИ ЕН ДЖИ МАРИЦА“ ООД, ЕИК 175084796, със седалище и 

адрес на управление: Република България, гр. Петрич 2850, Шосето за София, Оранжерии Петрич, 

 АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна такса и 

лихва за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт. 

 

По т.7. както следва: 

Издава по отношение на „НЕКСТ ПАУЪР“ ООД, ЕИК 118583038, със седалище и адрес 

на управление: Република България, гр. София 1261, район Връбница, ул. „Мраморен рид“ № 2, 

 АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна такса и 
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лихви за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт. 

 

По т.8. както следва: 

Издава по отношение „ТЕХЕКО ЕНЕРДЖИ“ АД, ЕИК 130564043, със седалище и адрес 

на управление: Република България, област Стара Загора, община Стара Загора, гр. Стара Загора 

6000, бул. „Патриарх Евтимий“ № 112, вх. В и адрес за кореспонденция с НАП: Република 

България, област Велико Търново, община Свищов, гр. Свищов 5250, Западна Индустриална Зона, 

Административна сграда на „ТЕЦ Свилоза“ № 1, 

 АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна такса и 

лихви за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт. 

 

По т.9. както следва: 

Издава по отношение „Топлофикация Казанлък“ АД – в несъстоятелност, ЕИК 123014420, 

със седалище и адрес на управление: Република България, област Стара Загора, община Казанлък, 

гр. Казанлък 6100, ул. „Цар Освободител“ № 42, 

АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна такса и 

лихви за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт. 

 

По т.10. както следва: 

Издава по отношение на “Топлофикция Петрич” ЕАД, ЕИК 202637962, със седалище и 

адрес на управление: Република България, гр. Петрич 2850, Орнжерии – шосето за София 

АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна такса и 

лихва за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт. 

 

По т.11. както следва: 

Издава по отношение „Топлофикация - Шумен“ ЕАД – в несъстоятелност, ЕИК 

127029454, със седалище и адрес на управление: Република България, област Шумен, община 

Шумен, гр. Шумен 9700, ул. „Съединение“ № 62А, 

АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна такса и 

лихви за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт. 

 

По т.12. както следва: 

Издава по отношение на “ТЕЦ – Бобов дол“ ЕАД, ЕИК 109513731, със седалище и адрес 

на управление: Република България, област Кюстендил, община Бобов дол, с. Големо село 2635  

АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна такса и 

лихви за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт. 

 

По т.13. както следва: 

Издава по отношение „ВИДАХИМ“ АД, ЕИК 815123066, със седалище и адрес на 

управление: Република България, област гр. Видин 3700, ул. „Бдин“ № 12, офис 12, 

АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна такса и 

лихви за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт. 

По т.14. както следва: 

Издава по отношение на „ЮЛИКО - ЕВРОТРЕЙД“ ЕООД, ЕИК 115744408, със седалище 

и адрес на управление: Република България, гр. Пловдив 4000, район Централен, ул. „Капитан 

Райчо“ № 70, 

 АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна такса и 

лихви за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт. 

 

По т.15. както следва: 

 1. Прекратява производството за установяване на публично държавно вземане по 

отношение на „ЛИМАК ЕНЕРДЖИ ЮРЪП” ЕАД. 

 2. „ЛИМАК ЕНЕРДЖИ ЮРЪП” ЕАД да бъде уведомено за прекратяване на 

производството за установяване на публично държавно вземане. 

 

Приложения: 

1. Доклад с вх. № Е-Дк-126 от 18.02.2019 г. относно решения на Съвета на директорите на 

„Български енергиен холдинг“ ЕАД за освобождаване и избор на членове на Надзорния съвет на 
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„Електроенергиен системен оператор” ЕАД. 

2. Доклад с вх. № Е-Дк-127 от 18.02.2019 г. относно решение на Надзорния съвет на 

„Електроенергиен системен оператор” ЕАД за избор на отговорник по съответствието. 

3. Доклад с вх. № Е-Дк-128 от 18.02.2019 г. относно открито производство за прекратяване 

на лицензия № Л-035-03 от 15.11.2000 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна 

енергия“ и на лицензия № Л-034-05 от 15.11.2000 г. за дейността „пренос на топлинна енергия“, 

издадени на „Топлофикация Шумен“ ЕАД – в несъстоятелност. 

4. Доклад с вх. № Е-Дк-129 от 18.02.2019 г. относно открито производство за прекратяване 

на лицензия № Л-261-03 от 10.03.2008 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна 

енергия“, издадена с условие за изграждане на енергиен обект, на „Полимери“ АД – в 

несъстоятелност. 

5. Акт № УДВ-17 от 21.02.2019 г. - „КОНСОРЦИУМ ТРОЯН ГАЗ“ АД. 

6. Акт № УДВ-18 от 21.02.2019 г. - „СИ ЕН ДЖИ МАРИЦА“ ООД. 

7. Акт № УДВ-19 от 21.02.2019 г. - „НЕКСТ ПАУЪР“ ООД. 

8. Акт № УДВ-20 от 21.02.2019 г. - „ТЕХЕКО ЕНЕРДЖИ“ АД. 

9. Акт № УДВ-21 от 21.02.2019 г. - „Топлофикация Казанлък“ АД – в несъстоятелност. 

10. Акт № УДВ-22 от 21.02.2019 г. - „Топлофикация Петрич“ ЕАД. 

11. Акт № УДВ-23 от 21.02.2019 г. - „Топлофикация - Шумен“ ЕАД – в несъстоятелност. 

12. Акт № УДВ-24 от 21.02.2019 г. – „ТЕЦ – Бобов дол“ ЕАД. 

13. Акт № УДВ-25 от 21.02.2019 г. - „ВИДАХИМ“ АД. 

14. Акт № УДВ-26 от 21.02.2019 г. - „Юлико - Евротрейд“ ЕООД. 

15. Доклад с вх. № О-Дк-120 от 15.02.2019 г. относно прекратяване на производството за 

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

дължими от „ЛИМАК ЕНЕРДЖИ ЮРЪП“ ЕАД. 
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