ПРОТОКОЛ
№ 41
София, 14.03.2019 година
Днес, 14.03.2019 г. от 10:10 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, Ремзи
Осман, Владко Владимиров, Евгения Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова
и главният секретар Росица Тоткова (без право на глас).
На заседанието присъстваха Ю. Митев – директор на дирекция „Обща
администрация“, М. Трифонов – началник на отдел „Цени и лицензии: електрически
мрежи, търговия и пазари“ и експерти на КЕВР.
Председателят установи, че няма възражения по проекта за дневен ред и няма
други предложения, както и няма правни пречки за провеждане на заседанието, което
протече при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Доклад с вх. № О-Дк-164 от 11.03.2019 г. относно искане от всички регулаторни
органи за изменение на Предложение на Операторите на преносни системи за Методики
за изчисляване на планираните обмени в резултат на единното свързване на пазарите „ден
напред“ и пазарите „в рамките на деня“ в съответствие с чл. 43 и чл. 56 на Регламент на
Комисията (ЕС) 2015/1222 от 24 юли 2015 за установяване на насоки за разпределянето на
преносна способност и управлението на претоварването.
Работна група: Пламен Младеновски, Милен Трифонов, Кристина Костадинова
2. Акт за установяване на публично държавно вземане по отношение на „АРКТОС
ЕНЕРДЖИ“ ЕООД, с предишно наименование „ЕЛЕКТРИКСИТИ ТРЕЙД“ ООД, ЕИК
131560208, със седалище и адрес на управление: Република България, гр.София 1000,
район Триадица, ул. „Уилиям Гладстон“ № 3.
Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски,
Елена Маринова, Анжела Димитрова,
Ваня Караджова-Чернева, Димитър Дуевски
3. Акт за установяване на публично държавно вземане по отношение на „ДИКС
2001-ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ“ ООД, ЕИК 202531279, със седалище и адрес на
управление: Република България, гр. Ямбол 8600, ул. „Здравец“ № 1.

София – 1000, бул. ”Княз Дондуков“ № 8 -10; тел.: 988 24 98; 935 96 13; факс: 988 87 82

Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова, Анжела
Димитрова, Ваня Караджова-Чернева, Димитър Дуевски
4. Акт за установяване на публично държавно вземане по отношение на
„ЕНЕРДЖИ БРОС“ ЕООД, ЕИК 200609131, със седалище и адрес на управление:
Република България, гр. София 1113, район Слатина, ул. „Прелом“ № 10, ет. 1, ап. 3.
Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски,
Елена Маринова, Анжела Димитрова,
Ваня Караджова-Чернева, Димитър Дуевски
5. Акт за установяване на публично държавно вземане по отношение на „СЕВТ
КОНСУЛТ“ ООД, ЕИК 200823943, със седалище и адрес на управление: Република
България, гр. Казанлък 6100, ул. „Иван Вазов“ № 3.
Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски,
Елена Маринова, Анжела Димитрова,
Ваня Караджова-Чернева, Димитър Дуевски
6. Акт за установяване на публично държавно вземане по отношение на „БОЛКАН
ЕНЕРДЖИ“ АД, ЕИК 130160346, със седалище и адрес на управление: Република
България, гр. София 1680, район Красно село, ж.к. Борово, ул. „Родопски Извор“ № 42 Б.
Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова,
Анжела Димитрова, Петя Георгиева, Димитър Дуевски
7. Акт за установяване на публично държавно вземане по отношение на „БОЛКАН
СОЛАР“ АД, ЕИК 121429370, със седалище и адрес на управление: Република България,
гр. София 1680, район Красно село, ж.к. Борово, ул. „Родопски Извор“ № 42 Б.
Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова,
Анжела Димитрова, Петя Георгиева, Димитър Дуевски
8. Акт за установяване на публично държавно вземане по отношение на „СОФИЯ
УИНД ПАРК“ АД, ЕИК 175271013, със седалище и адрес на управление: Република
България, гр. София 1680, район Красно село, ул. „Родопски извор“ № 42 Б.
Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова,
Анжела Димитрова, Петя Георгиева, Димитър Дуевски
9. Акт за установяване на публично държавно вземане по отношение на „УИНД
ЕНЕРДЖИ КАВАРНА“ ЕООД, ЕИК 175167288, със седалище и адрес на управление:
Република България, гр. Каварна 9650, ул. „Добротица“ № 4 Б.
Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова,
Анжела Димитрова, Петя Георгиева, Димитър Дуевски
10. Акт за установяване на публично държавно вземане по отношение на
“Водоснабдяване и Канализация Добрич” АД, ЕИК 204219357, със седалище и адрес на
управление: Република България, гр. Добрич 9300, ул. „Трети март“ № 59.
Докладват: Юлиян Митев, Ивайло Касчиев, Елена Маринова,
Анжела Димитрова, Ани Гюрова, Димитър Дуевски
По т.1. Комисията разгледа доклад относно искане от всички регулаторни
органи за изменение на Предложение на Операторите на преносни системи за
Методики за изчисляване на планираните обмени в резултат на единното свързване
на пазарите „ден напред“ и пазарите „в рамките на деня“ в съответствие с чл. 43 и
чл. 56 на Регламент на Комисията (ЕС) 2015/1222 от 24 юли 2015 за установяване на
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Съгласно разпоредбите на чл. 43 от Регламент на Комисията (ЕС) 2015/1222 от 24
юли 2015 за установяване на насоки за разпределянето на преносна способност и
управлението на претоварването (Регламент 2015/1222, Регламента) не по-късно от
шестнадесет месеца след влизането в сила на Регламента всички оператори на преносни
системи (ОПС), които възнамеряват да изчислят планиран обмен, в резултат от единното
свързване на пазарите „ден-напред“, разработват предложение за обща методика за това
изчисление (Предложение). Според разпоредбите на чл. 56 от Регламент 2015/1222 не покъсно от шестнадесет месеца след влизането му в сила всички ОПС, които възнамеряват
да изчислят планиран обмен, в резултат от единното свързване на пазарите „в рамките на
деня“, разработват предложение за обща методика изчисление на преносната способност
за времеви интервал „в рамките на деня“. Предложенията подлежат на консултации в
съответствие с чл. 12 от Регламента.
В съответствие с чл. 9, пар. 9 от Регламент 2015/1222 предложенията трябва да
включват срок за прилагане им, както и описание на очакваното въздействие върху целите
на Регламента.
Съгласно горе-посочените членове, част от регулаторните органи впоследствие
получиха тези методики за изчисляване на планиран обмен на 14 декември 2016 г.
След представянето на методиките, на 14 март 2017 г. Агенцията за сътрудничество
между регулаторите на енергия (АСРЕ) е изпратила писмо до Европейската комисия от
името на всички регулаторни органи, за да поиска тълкуване, дали всички оператори на
преносни системи, включително тези, които не са представили методиките на 14 декември
2016 г., трябва да разработят и представят обща методика за одобрение от регулаторните
органи. На 1 юни 2017 г. Европейската комисия е отговорила, че зависи от националните
регулаторни органи (НРО) да решат, дали е по-ефективно да включи всички ОПС в
разработването на методиките за изчисляване на планираните обмени в резултат на
единното свързване на пазарите „ден-напред“ и „в рамките на деня“. Впоследствие всички
НРО са се съгласили всички ОПС да представят обща методика както за пазарите „деннапред“, така и за пазарите „в рамките на деня“ до 31 Декември 2017 г.
Поради обсъждания между ОПС и номинираните оператори на пазара на
електроенергия (НОПЕ), относно включването на изчисляването на планирани обмени
между търговските хъбове на НОПЕ, ОПС са посочили, че крайния срок не им е
достатъчен. В следствие на това НРО са се съгласили да удължат срока за подаване на
общи методики за изчисляване на планирани обмени в резултат от единното свързване на
пазарите „ден-напред“ и пазарите „в рамките на деня“ до 28 Февруари 2018 г.
Предложението за обща методика е получено от последния регулаторен орган на 14 Март
2018 г.
Съгласно изискванията на чл. 9, пар. 10 от Регламент 2015/1222 всички
регулаторни органи трябва да се консултират и да си сътрудничат тясно и да се
координират помежду си, за да постигнат съгласие и да вземат решения в рамките на шест
месеца след получаване на становищата на последния регулаторен орган. Следователно,
всеки регулаторен орган трябва да вземе решение до 14 Септември 2018 г.
Предложението за обща методика за изчисляване на планираните обмени в
резултат на единното свързване на пазарите „ден-напред“ и пазарите „в рамките на деня“ е
разгледано на Форума на енергийните регулатори (ФЕР) на 7 Септември 2018 г., на който
е договорено от всички регулаторни органи искане на изменение на предложението.
Всички регулаторни органи са одобрили исканото изменение на предложенията от
всички ОПС на регулаторите на енергия Форум на 7 септември 2018 г. Въз основа на това
споразумение, всички регулаторни органи, са изготвили своето национално решение по
искането за изменение от 14 септември 2018 г. Изменените предложения бяха получени от
последния регулаторен орган на 14 декември 2018 г., съответно срока за приемане на
изменените предложения е 14 февруари 2019 г.
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С писмо от 08 февруари 2019 г. всички НРО са поискали от АСРЕ удължаване на
срока за одобрение на предложение Методика за изчисляване на планираните обмени в
резултат на единното свързване на пазарите „в рамките на деня“ съгласно чл. 56 от
Регламента. С писмо с вх. № Е-04-00-12 от 07.03.2019 г., АСРЕ уведомява КЕВР, че с
Решение № 03/2019 на Агенцията за сътрудничество на регулаторите на енергия срокът за
приемане на предложението от всички НРО е удължен до 14 март 2019 г.
Предложение на всички оператори на преносни системи
Операторите на преносни системи са представили две предложения, едно за
методика за изчисляване на планираните обмени в резултат на единното свързване на
пазарите „ден-напред“ в съответствие с чл. 43 от Регламент 2015/1222 и едно за
изчисляване на планираните обмени в резултат на единното свързване на пазарите „в
рамките на деня“ в съответствие с чл. 56 от Регламент 2015/1222.
Предложенията съдържат, както се изисква в чл. 9, пар. 9 от Регламент 2015/1222,
описание на срока за изпълнение, както и описание на очакваното въздействие върху
целите изброени в чл. 3 от Регламента.
Позиция на регулаторните органи
Основни забележки за двете предложения
Всички НРО искат от всички оператори на преносни системи да бъдат
изключително внимателни с формулировката, тъй като използването на определени
термини не е напълно последователно. Съкращенията трябва да бъдат определени преди
тяхното използване, следва да се използва последователна формулировка по отношение на
Регламент 2015/1222 (напр. Алгоритъмът следва да бъде алгоритъм за обвързване на
цените, а цените трябва да бъдат пазарни цени) и най-важното, текстът и формулите
трябва постоянно да се отнасят до планирани обмени, а не до потоци (както е определено
в Регламент 2015/1222, където се дефинират само планирани, а не планирани потоци).
Всички регулаторни органи искат от ОПС:
 да използват последователен формат и за описания и имена на променливи във
формулите, както и да проверяват двойно индексите и използваните параметри, тъй като
все още има много несъответствия (линия вместо междусистемен електропровод, период
вместо единичен пазарен период и т.н.);
 по отношение крайните срокове, в чл. 4, пар. 7 от предложението за
изчисляване на планираните обмени в резултат от единното свързване на пазарите ден
напред, всички НРО считат, че формулировката „своевременно“ не е достатъчно ясна.
Следователно всички НРО искат от всички оператори на преносни системи, след
консултации с НОПЕ, да въведат по-точно определение на крайния срок за предоставяне
на необходимата информация;
 при определянето на крайните срокове за предоставяне на планирани обмени в
рамките на деня, ОПС следва да отчетат надлежно изискванията на Регламента за
прозрачност1 и необходимостта тази информация да бъде предоставена преди Времето за
отваряне на пазара за сделки с междузонова преносна способност (15:00 CET).
Обосновката за определянето на съответните крайни срокове трябва да бъде описана в
обяснителния документ;

1

Регламент (ЕС) № 543/2013 на Комисията от 14 юни 2013 година за представяне и публикуване на данни
на пазарите за електроенергия (Регламент за прозрачност), вижте чл. 12, пар. 1, буква „е“ и буква „ж“.
Планираните търговски обмени за ден напред са резултат от единното свързване на пазарите ден напред
и трябва да бъдат публикувани най-късно един час след крайния срок.
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 ясно да определят периметъра на изчисленията (цяла Европа, за отделен Регион
за изчисляване на преносна способност или за граница на тръжна зона), както и всички
под-параметри за всяко ниво на изчисление.
По отношение на разпоредбата, установяваща определянето на нетните позиции по
зони за изготвяне на графици от НОПЕ, както е предвидено в предложението,
съществуват съмнения, че те могат да бъдат изпълнени за всички зони за изготвяне на
графици и за всички оператори на преносни системи. Тъй като не е възможно нито
изчисляването на нетни позиции, нито разпределените преносни способности въз основа
на сделките, когато няма търговски хъбове на НОПЕ в зона за изготвяне на графици,
предложените методики трябва да посочват, че различните входни/изходни данни на ниво
зона за изготвяне на графици е възможно само за зони за изготвяне на графици, където
работи най-малко един НОПЕ.
Освен това всички НРО искат от всички оператори на преносни системи да
включат в обяснителната бележка на измененото предложение определяне на входните
данни за изчисленията за планираните обмени.
По отношение на предложението за изчисляване на планираните обмени в
резултат от единното свързване на пазарите „ден-напред“, ОПС следва да извършат
следните промени:
 да предоставят изходните параметри, описани в чл. 1, пар. 2 от предложението
за всеки единичен пазарен период (както е посочено в чл. 4);
 да изяснят състоянието на информацията, която поискват от НОПЕ. Съгласно
Регламент 2015/1222 единствената задължителна информация, която алгоритъма трябва да
предостави, е нетната позиция и цената за всяка тръжна зона. По-конкретно, всички
оператори на преносни системи трябва да се позовават на изискванията на всички
оператори на преносни системи за алгоритъма за обвързване на цените и алгоритъма за
съгласуване при непрекъсната търговия (напр. включване и на изискването за
предоставяне на планирани обмени на ниво постояннотокови междусистемни връзки),
разработено в съответствие с чл. 37, от Регламент 2015/1222. В случай, че НОПЕ
предоставят допълнителни данни, както е предвидено в настоящото предложение за
алгоритъм, ОПС следва да изяснят какъв ще бъде статутът на сътрудничество между ОПС
и НОПЕ (например делегиране на задача съгласно чл. 81 от Регламента);


да изяснят крайния срок за подаване на информация по чл. 4, пар. 7;

 да включат в целевата функция „индексите на сумиране“, включително
„долните граници на сумиране“ и „горните граници на сумиране“ и индексите на
променливите;
 да изяснят променливата φ. Изглежда, че е планиран обмен между тръжни зони
(тъй като в обяснителния документ се нарича и „линия на тръжна зона“), а не поток на
определен междусистемен електропровод;
 да посочат как разходните коефициенти ще бъдат определени от всеки
оператор на преносна система и кои принципи ще бъдат използвани за това;
 да потвърдят, че в чл. 7, пар. 4, буква (ii) „региони“ следва да бъдат заменени с
„тръжни зони“;
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 да предоставят по-ясна формулировка. Използването на термина
„междусистемен електропровод“ за граница на тръжна зона (или „линията на тръжна
зона“, както е посочено в обяснителния документ) е подвеждащо, тъй като може да има
повече от един междусистемен електропровод между две тръжни зони;
 да използват последователен формат (шрифт и т.н.) и описание на формулите в
предложението, тъй като представената в чл. 8 от предложението формула изглежда
напълно различна от тази в чл. 7, въпреки че предвижда същото изчисление само за
различни области;
 да изменят описанието на изчисляването - планирания обмен следва отново
(както е посочено в чл. 7) да бъде φ, а не 𝑓𝑙𝑜𝑤 (за тръжни зони) или 𝑓𝑙𝑜𝑤 (за зони за
изготвяне на графици), единичния пазар период h да бъде включен (както е в чл. 7);
 да включат допълнителен член в предложението, който да обхваща
изчисляването на планираните обмени между търговските хъбове на НОПЕ, определени
като „прехвърляне на електроенергия, планирано между хъбовете за търговия НОПЕ,
действащи в или между зони за изготвяне на графици или тръжни зони" в Решение №
08/2018 на АСРЕ относно предложението на НОПЕ за алгоритъм за обвързване на цените
и алгоритъм за съгласуване на непрекъсната търговия;
 да се осигури последователно изчисляване на тези три вида планирани обмени
и да се включат съответните обяснения;
 да работят в тясно сътрудничество с НОПЕ, когато работи по това искане за
изменение, за да се осигурят планираните обмени между търговските хъбове на НОПЕ, за
да бъдат правилно включени в методиката.
По отношение на предложението за изчисляване на планираните обмени в
резултат от единното свързване на пазарите „в рамките на деня“, ОПС следва да
извършат следните промени:
 да подобри описанието на изчисляването на планираните обмени между
тръжните зони и зоните за изготвяне на графици за времева рамка в рамките на деня, за да
се отразят правилно връзките с планираните обмени между търговските хъбове на НОПЕ,
които трябва да бъдат въведени;
 да включат допълнителен член в предложението, който да обхваща
изчисляването на планираните обмени между търговските хъбове на НОПЕ, определени
като „прехвърляне на електроенергия, планирано между хъбовете за търговия НОПЕ,
действащи в или между зони за изготвяне на графици или тръжни зони" в Решение №
08/2018 на АСРЕ относно предложението на НОПЕ за алгоритъм за обвързване на цените
и алгоритъм за съгласуване на непрекъсната търговия;
 да вземат предвид и всички съответни коментари, предоставени от НРО за
предложението за изчисляване на планирани обмени в резултат от единното свързване на
пазарите ден напред.
Въз основа на горепосочената обосновка, всички регулаторни органи са се
съгласили да поискат изменение на предложенията за изчисляване на планираните обмени
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в резултат от единното свързване на пазарите „ден-напред“ и „в рамките на деня“. Това
изменение следва да съдържа елементите, посочени по-горе, и има за цел по-нататъшното
разработване на съдържанието на предложението, представено от всички оператори на
преносни системи. Всеки национален регулаторен орган трябва да вземе своето решение
за одобрение до 14 март 2019 г.
Изказвания по т.1.:
Докладва М. Трифонов. Съгласно разпоредбите на чл. 43 и чл. 56 от Регламента, не
по-късно от шестнадесет месеца след влизането му в сила всички ОПС, които
възнамеряват да изчисляват планиран обмен, в резултат от единното свързване на
пазарите „ден-напред“ и „в рамките на деня“, разработват предложение за обща методика
за това изчисление.
В съответствие с чл. 9, пар. 9 от Регламента предложенията трябва да включват
срок за прилагане им, както и описание на очакваното въздействие върху целите на
Регламента.
Всички регулаторни органи са поискали изменение на предложенията от всички
ОПС на Форума на 7 септември 2018 г. Въз основа на това споразумение регулаторните
органи са приели своите национални решения до 14 септември 2018 г. Изменените
предложения са получени от последния регулаторен орган на 14 декември 2018 г.,
съответно срокът за приемане на изменените предложения е 14 февруари 2019 г.
С писмо от 08 февруари 2019 г. всички НРО са поискали от АСРЕ срокът за
одобрение на предложение за Методика по чл. 56 от Регламента да бъде удължен с един
месец. С писмо от 07.03.2019 г. АСРЕ уведомява регулаторите, в т.ч. и КЕВР, че с
Решение № 03/2019 на Агенцията за сътрудничество на регулаторите на енергия срокът за
приемане на предложението от всички НРО е удължен до 14 март 2019 г.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 9, пар. 10 и пар. 12 от Регламент (ЕС)
2015/1222 на Комисията от 24 юли 2015 година за установяване на насоки относно
разпределянето на преносната способност и управлението на претоварването, работната
група предлага на Комисията за енергийно и водно регулиране да вземе следните
решения:
1. Да приеме настоящия доклад;
М. Трифонов обърна внимание, че в проекта на решение по т. 2 е допусната
грешка. 2. Да приеме решение, с което да укаже на „Електроенергиен системен
оператор“ ЕАД, в ролята му на оператор на преносна система, в срок от 2 месеца да
измени обща Методика за изчисляване на планираните обмени в резултат от единното
свързване на пазарите ден напред и в рамките на деня. да се замени с текст:
2. Да приеме решение, с което да одобри Предложение на Операторите на
преносни системи за Методики за изчисляване на планираните обмени в резултат на
единното свързване на пазарите „ден напред“ и пазарите „в рамките на деня“ в
съответствие с чл. 43 и чл. 56 на Регламент на Комисията (ЕС) 2015/1222 от 24 юли
2015 за установяване на насоки за разпределянето на преносна способност и
управлението на претоварването.
М. Трифонов обясни, че това е след второ изменение.
И. Н. Иванов каза, че това е досадна грешка и показва, че работната група е взела
copy – paste от предишно решение. Такова нещо да не се допуска повече. Какъв е този
срок от 2 месеца, който им се дава?
И. Н. Иванов установи, че няма други изказвания и подложи на гласуване проекта
на решение с текста на изменената т.2. Точка първа остава непроменена.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 9, пар. 10 и пар. 12 от Регламент (ЕС)
2015/1222 на Комисията от 24 юли 2015 година за установяване на насоки относно
разпределянето на преносната способност и управлението на претоварването, Комисията
за енергийно и водно регулиране
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Р Е Ш И:
1. Приема доклад относно искане от всички регулаторни органи за изменение на
Предложение на Операторите на преносни системи за Методики за изчисляване на
планираните обмени в резултат на единното свързване на пазарите „ден напред“ и
пазарите „в рамките на деня“ в съответствие с чл. 43 и чл. 56 на Регламент на Комисията
(ЕС) 2015/1222 от 24 юли 2015 за установяване на насоки за разпределянето на преносна
способност и управлението на претоварването;
2. Одобрява Предложение на Операторите на преносни системи за Методики за
изчисляване на планираните обмени в резултат на единното свързване на пазарите „ден
напред“ и пазарите „в рамките на деня“ в съответствие с чл. 43 и чл. 56 на Регламент на
Комисията (ЕС) 2015/1222 от 24 юли 2015 за установяване на насоки за разпределянето на
преносна способност и управлението на претоварването.
В заседанието по точка първа участват председателят Иван Н. Иванов и членовете
на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Владко Владимиров, Евгения Харитонова,
Димитър Кочков, Пенка Трендафилова.
Решението е взето със седем гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Светла Тодорова –
за, Ремзи Осман – за, Владко Владимиров - за, Евгения Харитонова – за, Димитър Кочков
– за, Пенка Трендафилова – за), от които два гласа (Владко Владимиров, Евгения
Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.
И. Н. Иванов отбеляза, че по т.2, т.3, т.4 и т.5 от дневния ред съставът на
работната група е Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова, Анжела
Димитрова, Ваня Караджова-Чернева, Димитър Дуевски.
По т.2. Комисията, като разгледа преписка, образувана с решение на КЕВР по т. 2
от протокол № 9 от 23.01.2019 г., доклад с вх. № О-Дк-33 от 16.01.2019 г. и справка от
дирекция „Обща администрация” за дължимите суми от „АРКТОС ЕНЕРДЖИ” ЕООД,
с предишно наименование „ЕЛЕКТРИКСИТИ ТРЕЙД“ ООД, установи следното:
С решение по т. 2 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 „АРКТОС ЕНЕРДЖИ” ЕООД, с предишно наименование
„ЕЛЕКТРИКСИТИ ТРЕЙД“ ООД, с размер на главницата от 2 000,00 лева и начислена
лихва за просрочие в размер на 85,00 лева. Върху неплатената главница от 2 000,00 лева,
считано от 01.01.2019 г. се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на
сумата по банковата сметка на КЕВР.
„ЕЛЕКТРИКСИТИ ТРЕЙД“ ООД е титуляр на Лицензия № Л-300-15 от 06.04.2009
г. за осъществяване на дейността "търговия с електрическа енергия" за срок от 10 (десет)
години. С Решение № И1-Л-300 от 15.02.2010 г., връчено на 26.02.2010 г., се променя
наименованието на лицензианта от „ЕЛЕКТРИКСИТИ ТРЕЙД” ООД на „АРКТОС
ЕНЕРДЖИ” ЕООД.
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.
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
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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 „АРКТОС ЕНЕРДЖИ“ ЕООД 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-599/29.06.2018 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-33 от 16.01.2019 г. и е прието решение по т. 2 от протокол
№ 9 от 23.01.2019 г. на КЕВР за откриване на процедура за установяване на публично
държавно вземане спрямо „АРКТОС ЕНЕРДЖИ“ ЕООД.
Непогасените от „АРКТОС ЕНЕРДЖИ“ ЕООД задължения към КЕВР са формирани,
както следва:
Начислена е първа вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 1 000,00 лева,
дължима към 31.03.2018 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
76,39 лева, за периода от 01.04.2018 г. до 31.12.2018 г.
Начислена е втора вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 1 000,00 лева,
дължима към 30.11.2018 г. върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
8,61 лева, за периода от 01.12.2018 г. до 31.12.2018 г.
Общото задължение на „АРКТОС ЕНЕРДЖИ” ЕООД към 31.12.2018 г. представлява
начислена и неплатена главница в размер на 2 000,00 лева и лихва за просрочие в размер
на общо 85,00 лева. Върху неплатената главница в размер на 2 000,00 лева, считано от
01.01.2019 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по
банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
Съгласно справка по актуално състояние от Търговския регистър на Агенция по
вписванията седалището и адреса на управление на „АРКТОС ЕНЕРДЖИ“ ЕООД е гр.
София 1000, район Триадица, ул. „Уилям Гладстон“ № 3. За управител на дружеството е
вписан г-н Муса Саид-Магомедович Батиров. В тази връзка и на основание чл. 26,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) на „АРКТОС ЕНЕРДЖИ“ ЕООД е
изпратено писмо на КЕВР за откриване на процедурата за установяване на публично
държавно вземане с изх. № Ф-13-84-1 от 24.01.2019 г. и известие за доставяне
№ R PS 1040 07W00M B чрез „Български пощи“ ЕАД на горецитирания адрес на
управление. Писмото е върнато обратно с отбелязване от пощенските служители
„непотърсен“.
Съгласно чл. 38 от Правилника за дейността на комисията и на нейната
администрация, съобщаването на решение на комисията – индивидуален административен
акт, се извършва по реда на чл. 61 АПК.
На основание чл. 26, ал. 1 от АПК „за започване на производството се уведомяват
известните заинтересовани граждани и организации”.
На основание чл. 26, ал. 2 от АПК „ако адресът или другите възможни начини за
уведомяване (телефон, факс, електронна поща) на заинтересованите граждани и
организации са неизвестни, съобщаването се извършва по реда на чл. 61, ал. 3” от АПК, в
която разпоредба е записано, че: „когато адресът на някое от заинтересованите лица не е
известен или то не е намерено на посочения от него адрес, съобщението се поставя на
таблото за обявления, в Интернет страницата на съответния орган или се оповестява по
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друг обичаен начин”.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от
АПК, Съобщение с изх. № С-7 от 21.02.2018 г. е поставено на информационното табло във
фоайето на сградата на комисията на адрес: гр. София, бул. „Княз Дондуков“
№ 8-10 и на Интернет страницата на КЕВР на дата: 21.02.2019 г., за което е съставен
констативен протокол. След изтичане на 7 (седем) дневния срок от датата на поставянето,
съобщението е свалено на дата: 01.03.2019 г., което също е документирано в констативен
протокол.
В указания срок няма постъпило възражение, а задълженията на „АРКТОС
ЕНЕРДЖИ“ ЕООД не са заплатени към настоящия момент.
Изказвания по т.2.:
Докладва А. Димитрова.
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 Данъчноосигурителния процесуален кодекс,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШИ:
Издава по отношение на „АРКТОС ЕНЕРДЖИ“ ЕООД, ЕИК 131560208,
със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1000, район
Триадица, ул. „Уилям Гладстон“ № 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 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. Начислена и неплатена лихва за просрочие в размер на общо 85,00 лева (осемдесет
и пет лева), представляващи:
 Начислена лихва за просрочие в размер на 76,39 лева, 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 31.12.2018 г.;
 Начислена лихва за просрочие в размер на 8,61 лева, 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 31.12.2018 г.
3. Върху неплатената главница в размер на общо 2 000,00 лева, считано от 01.01.2019
г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата
сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
Установеното с този акт публично държавно вземане подлежи на доброволно
плащане в 14-дневен срок от връчване на акта, чрез превеждане на дължимите суми по
банковата сметка на КЕВР.
След изтичане на срока за доброволно плащане актът подлежи на предварително
изпълнение съгласно чл. 13, ал. 9 от Закона за енергетиката, като установеното с този акт
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публично държавно вземане подлежи на принудително събиране по реда на ДОПК.
В заседанието по точка втора участват председателят Иван Н. Иванов и членовете
на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Владко Владимиров, Евгения Харитонова,
Димитър Кочков, Пенка Трендафилова.
Решението е взето със седем гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Светла Тодорова –
за, Ремзи Осман – за, Владко Владимиров - за, Евгения Харитонова – за, Димитър Кочков
– за, Пенка Трендафилова – за), от които два гласа (Владко Владимиров, Евгения
Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.
По т.3. Комисията, като разгледа преписка, образувана с решение на КЕВР по т. 3
от протокол № 9 от 23.01.2019 г., доклад с вх. № О-Дк-34 от 16.01.2019 г. и справка от
дирекция „Обща администрация” за дължимите суми от “ДИКС 2001 ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ” ООД, установи следното:
С решение по т. 3 от протокол № 9 от 23.01.2019 г. Комисия за енергийно и водно
регулиране е открила процедура за установяване на публично държавно вземане по
отношение на „ДИКС 2001 - ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ” ООД с размер на главницата –
неплатен остатък от втора вноска годишна такса за 2018 г. в размер на 1 638,14 лева и
начислени лихви за просрочие в размер на 14,11 лева. Върху неплатената остатък
главница от 1 638,14 лева, считано от 01.01.2019 г., се дължи законна лихва за забава до
датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР.
„ДИКС 2001 - ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ” ООД е титуляр на Лицензия
№ Л-414-15 от 23.09.2013 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа
енергия” с включени в същата права и задължения, свързани с дейността „координатор на
стандартна балансираща група“, за срок от 10 години.
Лицензионните такси са определени съгласно Тарифата за таксите, които се събират
от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката (обн.
ДВ, бр. 89 от 12.10.2004 г., изм. ДВ. бр. 41 от 22.05.2007 г., изм. ДВ. бр. 10 от 06.02.2009
г., изм. ДВ. бр. 90 от 31.10.2014 г., Тарифата). Съгласно Закона за изменение и допълнение
на Закона за енергетиката (ДВ бр. 17 от 06.03.2015 г.), считано от 06.03.2015 г.
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране е преименувана в Комисия за
енергийно и водно регулиране (КЕВР, 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 „ДИКС 2001 - ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ” ООД 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 2 372 061,11 лева. Дължимата годишна
лицензионна такса за 2018 г. е в размер на общо 3 304,63 лева и е получена като към
постоянната компонента 2 000 лева е прибавена сумата от 1 304,63 лева /0,055 на сто от
годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност/.
След представена информация с доклад вх. № Е-Дк-321/16.04.2018 г. от дирекция
„Електроенергетика и топлоенергетика“ за размера на дължимите такси, дирекция „Обща
администрация“ е извършила начисления и е изготвила справка, въз основа на която е
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изготвен доклад с вх. № О-Дк-34 от 16.01.2019 г. и е прието решение по т. 3 от протокол
№ 9 от 23.01.2019 г. на КЕВР за откриване на процедура за установяване на публично
държавно вземане спрямо „ДИКС 2001 - ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ” ООД.
Непогасените от „ДИКС 2001 - ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ” ООД задължения към
КЕВР са формирани, както следва:
Начислена е първа вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 1 652,32 лева,
дължима към 31.03.2018 г.
На 12.06.2018 г. по банковата сметка на Комисията е постъпило плащане в полза на
„ДИКС 2001 - ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ” ООД, представляващо главница в размер на
1 666,49 лева и лихва за просрочие в размер на 33,51 лева. В резултат на това плащане
върху неплатената в срок главница в размер на 1 652,32 лева е начислена лихва за
просрочие в размер на 33,51 лева за периода от 01.04.2018 г. до 12.06.2018 г.
Към 12.06.2018 г. „ДИКС 2001 - ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ” ООД има надплатена
главница в размер на 14,17 лева.
Начислена е втора вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 1 652,31 лева,
дължима към 30.11.2018 г. След прихващане на надвнесената главница 14,17 лева от
дължимата втора вноска годишна такса за 2018 г. 1 652,31 лева, върху неплатената в срок
остатък главница от 1 638,14 лева е начислена лихва за просрочие в размер на 14,11 лева
за периода от 01.12.2018 г. до 31.12.2018 г.
Общото задължение на „ДИКС 2001 - ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ” ООД към
31.12.2018 г. представлява неплатен остатък главница в размер на 1 638,14 лева и лихва за
просрочие в размер на 14,11 лева. Върху неплатената остатък главница в размер на
1 638,14 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)
„ДИКС 2001 - ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ” ООД е уведомен за откриване на процедурата с
писмо на КЕВР изх. № Ф-13-206-1 от 24.01.2019 г. и известие за доставяне
№ R PS 1040 07W00L A, удостоверяващо получаване на 13.02.2019 г., като му е определен
7-дневен срок за обяснения и възражения по начислените суми.
В указания срок няма постъпили възражения, а задълженията на „ДИКС 2001 ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ” ООД към КЕВР за издадената му Лицензия № Л-414-15 от
23.09.2013 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия” с включени в
същата права и задължения, свързани с дейността „координатор на стандартна
балансираща група“, за срок от 10 години, не са погасени.
Изказвания по т.3.:
Докладва А. Димитрова.
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 Данъчноосигурителния процесуален кодекс,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШИ:
Издава по отношение на „ДИКС 2001 - ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ” ООД,
ЕИК 202531279, със седалище и адрес на управление: Република България,
гр. Ямбол 8600, ул. „Здравец“ № 1,
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна
такси и лихва за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, а
именно:
1. Начислена и неплатена остатък главница в размер на 1 638,14 лева (хиляда
шестстотин тридесет и осем лева и четиринадесет стотинки), представляваща остатък
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неплатена главница от втора вноска от годишна такса за 2018 г., дължима към
30.11.2018 г.
2. Начислена и неплатена лихва за просрочие в размер на 14,11 лева (четиринадесет
лева и единадесет стотинки) върху неплатена в срок остатък главница от втора вноска
годишна такса за 2018 г. в размер на 1 638,14 лева, за периода от 01.12.2018 г. до
31.12.2018 г.
3. Върху неплатената остатък главница в размер на 1 638,14 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 трета участват председателят Иван Н. Иванов и членовете
на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Владко Владимиров, Евгения Харитонова,
Димитър Кочков, Пенка Трендафилова.
Решението е взето със седем гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Светла Тодорова –
за, Ремзи Осман – за, Владко Владимиров - за, Евгения Харитонова – за, Димитър Кочков
– за, Пенка Трендафилова – за), от които два гласа (Владко Владимиров, Евгения
Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.
По т.4. Комисията, като разгледа преписка, образувана с решение на КЕВР по т. 5
от протокол № 9 от 23.01.2019 г., доклад с вх. № О-Дк-36 от 16.01.2019 г. и справка от
дирекция „Обща администрация” за дължимите суми от „ЕНЕРДЖИ БРОС” ЕООД,
установи следното:
С решение по т. 5 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 „ЕНЕРДЖИ БРОС” ЕООД с размер на главницата от 2 000,00 лева и
начислени лихви за просрочие в размер на общо 85,00 лева. Върху неплатената главница
от 2 000,00 лева, считано от 01.01.2019 г. се дължи законна лихва за забава до датата на
постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР.
„ЕНЕРДЖИ БРОС” ЕООД е титуляр на Лицензия № Л-304-15 от 17.08.2009 г. за
осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“ за срок от 10 (десет)
години.
Лицензионните такси са определени съгласно Тарифата за таксите, които се събират
от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката (обн.
ДВ, бр. 89 от 12.10.2004 г., изм. ДВ. бр. 41 от 22.05.2007 г., изм. ДВ. бр. 10 от 06.02.2009
г., изм. ДВ. бр. 90 от 31.10.2014 г., Тарифата). Съгласно Закона за изменение и допълнение
на Закона за енергетиката (ДВ бр. 17 от 06.03.2015 г.), считано от 06.03.2015 г.
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране е преименувана в Комисия за
енергийно и водно регулиране.
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 “ЕНЕРДЖИ БРОС” ЕООД 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.
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След представена информация с доклад вх. № Е-Дк-599/29.06.2018 г. от дирекция
„Електроенергетика и топлоенергетика“ за размера на дължимите такси, дирекция „Обща
администрация“ е извършила начисления и е изготвила справка, приложена към
настоящия доклад, въз основа на която е изготвен доклад с вх. № О-Дк-36 от 16.01.2019 г.
и е прието решение по т. 5 от протокол № 9 от 23.01.2019 г. на КЕВР за откриване на
процедура за установяване на публично държавно вземане спрямо “ЕНЕРДЖИ БРОС”
ЕООД.
Непогасените от “ЕНЕРДЖИ БРОС” ЕООД задължения към КЕВР са формирани,
както следва:
Начислена е първа вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 1 000,00 лева,
дължима към 31.03.2018 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
76,39 лева, за периода от 01.04.2018 г. до 31.12.2018 г.
Начислена е втора вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 1 000,00 лева,
дължима към 30.11.2018 г. върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
8,61 лева, за периода от 01.12.2018 г. до 31.12.2018 г.
Общото задължение на “ЕНЕРДЖИ БРОС” ЕООД към 31.12.2018 г. представлява
начислена и неплатена главница в размер на 2 000,00 лева и лихва за просрочие в размер
на общо 85,00 лева. Върху неплатената главница в размер на 2 000,00 лева, считано от
01.01.2019 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по
банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
Съгласно справка по актуално състояние от Търговския регистър на Агенция по
вписванията седалището и адреса на управление на “ЕНЕРДЖИ БРОС” ЕООД е
гр. София 1113, район Слатина, ул. „Прелом“ № 10, ет. 1, ап. 3.
В тази връзка и на основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
(АПК) на “ЕНЕРДЖИ БРОС” ЕООД е изпратено писмо на КЕВР за откриване на
процедурата за установяване на публично държавно вземане с изх. № Ф-13-96-1 от
24.01.2019 г. и известие за доставяне № R PS 1040 07W00K 9 чрез „Български пощи“ ЕАД
на горецитирания адрес на управление. Писмото е върнато обратно с отбелязване от
пощенските служители „Отсъства“.
Съгласно чл. 38 от Правилника за дейността на комисията и на нейната
администрация, съобщаването на решение на комисията – индивидуален административен
акт, се извършва по реда на чл. 61 АПК.
На основание чл. 26, ал. 1 от АПК „за започване на производството се уведомяват
известните заинтересовани граждани и организации”.
На основание чл. 26, ал. 2 от АПК „ако адресът или другите възможни начини за
уведомяване (телефон, факс, електронна поща) на заинтересованите граждани и
организации са неизвестни, съобщаването се извършва по реда на чл. 61, ал. 3” от АПК, в
която разпоредба е записано, че: „когато адресът на някое от заинтересованите лица не е
известен или то не е намерено на посочения от него адрес, съобщението се поставя на
таблото за обявления, в Интернет страницата на съответния орган или се оповестява по
друг обичаен начин”.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от
АПК, Съобщение с изх. № С-5 от 21.02.2019 г. е поставено на информационното табло във
фоайето на сградата на комисията на адрес: гр. София, бул. „Княз Дондуков“
№ 8-10 и на Интернет страницата на КЕВР на дата: 21.02.2019 г., за което е съставен
констативен протокол. След изтичане на 7 (седем) дневния срок от датата на поставянето,
съобщението е свалено на дата: 01.03.2019 г., което също е документирано в констативен
протокол.
В указания срок няма постъпило възражение, а задълженията на “ЕНЕРДЖИ БРОС”
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ЕООД не са заплатени към настоящия момент.
Изказвания по т.4.:
Докладва А. Димитрова.
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 Данъчноосигурителния процесуален кодекс,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШИ:
Издава по отношение на „ЕНЕРДЖИ БРОС“ ЕООД, ЕИК 200609131,
със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1113, район Слатина,
ул. „Прелом“ № 10, ет. 1, ап. 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 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. Начислена и неплатена лихва за просрочие в размер на общо 85,00 лева (осемдесет
и пет лева), представляващи:
 Начислена лихва за просрочие в размер на 76,39 лева, 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 31.12.2018 г.;
 Начислена лихва за просрочие в размер на 8,61 лева, 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 31.12.2018 г.
3. Върху неплатената главница в размер на общо 2 000,00 лева, считано от 01.01.2019
г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата
сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
В заседанието по точка четвърта участват председателят Иван Н. Иванов и
членовете на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Владко Владимиров, Евгения
Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова.
Решението е взето със седем гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Светла Тодорова –
за, Ремзи Осман – за, Владко Владимиров - за, Евгения Харитонова – за, Димитър Кочков
– за, Пенка Трендафилова – за), от които два гласа (Владко Владимиров, Евгения
Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.
По т.5. Комисията, като разгледа преписка, образувана с решение на КЕВР по т. 7
от протокол № 9 от 23.01.2019 г., доклад с вх. № О-Дк-38 от 16.01.2019 г. и справка от
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дирекция „Обща администрация” за дължимите суми от „СЕВТ КОНСУЛТ” ООД,
установи следното:
С решение по т. 7 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 „СЕВТ КОНСУЛТ“ ООД с размер на главницата от 2 000,00 лева и
начислени лихви за просрочие в размер на общо 85,00 лева. Върху неплатената главница
от 2 000,00 лева, считано от 01.01.2019 г. се дължи законна лихва за забава до датата на
постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР.
„СЕВТ КОНСУЛТ“ ООД е титуляр на Лицензия № Л-406-15 от 18.04.2013 г. за
извършване на дейността “търговия с електрическа енергия” за срок от 10 (десет) години.
Лицензионните такси са определени съгласно Тарифата за таксите, които се
събират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за
енергетиката (обн. ДВ, бр. 89 от 12.10.2004 г., изм. ДВ. бр. 41 от 22.05.2007 г., изм. ДВ. бр.
10 от 06.02.2009 г., изм. ДВ. бр. 90 от 31.10.2014 г., Тарифата). Съгласно Закона за
изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ДВ бр. 17 от 06.03.2015 г.), считано от
06.03.2015 г. Държавната комисия за енергийно и водно регулиране е преименувана в
Комисия за енергийно и водно регулиране.
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 „СЕВТ КОНСУЛТ“ ООД 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-599/29.06.2018 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-38 от 16.01.2019 г. и е прието решение по т. 7 от протокол
№ 9 от 23.01.2019 г. на КЕВР за откриване на процедура за установяване на публично
държавно вземане спрямо „СЕВТ КОНСУЛТ“ ООД.
Непогасените от „СЕВТ КОНСУЛТ“ 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
76,39 лева, за периода от 01.04.2018 г. до 31.12.2018 г.
Начислена е втора вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 1 000,00 лева,
дължима към 30.11.2018 г. върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
8,61 лева, за периода от 01.12.2018 г. до 31.12.2018 г.
Общото задължение на „СЕВТ КОНСУЛТ“ ООД към 31.12.2018 г. представлява
начислена и неплатена главница в размер на 2 000,00 лева и лихва за просрочие в размер
на общо 85,00 лева. Върху неплатената главница в размер на 2 000,00 лева, считано от
01.01.2019 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по
банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
Съгласно справка по актуално състояние от Търговския регистър на Агенция по
вписванията седалището и адреса на управление на „СЕВТ КОНСУЛТ“ ООД е
гр. Казанлък 6100, ул. „Иван Вазов“ № 3. За управители на дружеството са вписани
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г-н Сунай Реджеп Хаджъ и г-н Христомир Николаев Трошанов.
В тази връзка и на основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
(АПК) на „СЕВТ КОНСУЛТ“ ООД е изпратено писмо на КЕВР за откриване на
процедурата за установяване на публично държавно вземане с изх. № Ф-13-258-1 от
24.01.2019 г. и известие за доставяне № R PS 1040 07W00I 7 чрез „Български пощи“ ЕАД
на горецитирания адрес на управление. Писмото е върнато обратно с отбелязване от
пощенските служители „Пратката не е потърсена от получателя“.
Съгласно чл. 38 от Правилника за дейността на комисията и на нейната
администрация, съобщаването на решение на комисията – индивидуален административен
акт, се извършва по реда на чл. 61 АПК.
На основание чл. 26, ал. 1 от АПК „за започване на производството се уведомяват
известните заинтересовани граждани и организации”.
На основание чл. 26, ал. 2 от АПК „ако адресът или другите възможни начини за
уведомяване (телефон, факс, електронна поща) на заинтересованите граждани и
организации са неизвестни, съобщаването се извършва по реда на чл. 61, ал. 3” от АПК, в
която разпоредба е записано, че: „когато адресът на някое от заинтересованите лица не е
известен или то не е намерено на посочения от него адрес, съобщението се поставя на
таблото за обявления, в Интернет страницата на съответния орган или се оповестява по
друг обичаен начин”.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от
АПК, Съобщение с изх. № С-6 от 21.02.2019 г. е поставено на информационното табло във
фоайето на сградата на комисията на адрес: гр. София, бул. „Княз Дондуков“
№ 8-10 и на Интернет страницата на КЕВР на дата: 21.02.2019 г., за което е съставен
констативен протокол. След изтичане на 7 (седем) дневния срок от датата на поставянето,
съобщението е свалено на дата: 01.03.2019 г., което също е документирано в констативен
протокол.
В указания срок няма постъпило възражение, а задълженията на „СЕВТ
КОНСУЛТ“ ООД към КЕВР не са заплатени към настоящия момент.
Изказвания по т.5.:
Докладва А. Димитрова.
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 Данъчноосигурителния процесуален кодекс,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШИ:
Издава по отношение на „СЕВТ КОНСУЛТ“ ООД, ЕИК 200823943,
със седалище и адрес на управление: Република България, гр. Казанлък 6100,
ул. „Иван Вазов“ № 3,
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 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.
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2. Начислена и неплатена лихва за просрочие в размер на общо 85,00 лева (осемдесет
и пет лева), представляващи:
 Начислена лихва за просрочие в размер на 76,39 лева, 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
31.12.2018 г.;
 Начислена лихва за просрочие в размер на 8,61 лева, 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
31.12.2018 г.
3. Върху неплатената главница в размер на общо 2 000,00 лева, считано от 01.01.2019
г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата
сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
В заседанието по точка пета участват председателят Иван Н. Иванов и членовете
на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Владко Владимиров, Евгения Харитонова,
Димитър Кочков, Пенка Трендафилова.
Решението е взето със седем гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Светла Тодорова –
за, Ремзи Осман – за, Владко Владимиров - за, Евгения Харитонова – за, Димитър Кочков
– за, Пенка Трендафилова – за), от които два гласа (Владко Владимиров, Евгения
Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.
И. Н. Иванов отбеляза, че в следващите точки от дневния ред съставът на
работната група е Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова, Анжела
Димитрова, Петя Георгиева, Димитър Дуевски.
По т.6. Комисията, като разгледа преписка, образувана с решение на КЕВР по т. 6
от протокол № 5 от 17.01.2019 г., доклад с вх. № О-Дк-18 от 10.01.2019 г. и справка от
дирекция „Обща администрация” за дължимите суми от „БОЛКАН ЕНЕРДЖИ“ АД,
установи следното:
С решение по т. 6 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 „БОЛКАН ЕНЕРДЖИ“ АД с размер на главницата от 4 000,00 лева и
начислени лихви за просрочие в размер на общо 372,78 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.
„БОЛКАН ЕНЕРДЖИ” АД е титуляр на Лицензия № Л-240-01 от 06.08.2007 г. за
осъществяване на дейността "производство на електрическа енергия преди изграждане на
енергийния обект“ за срок от 35 (тридесет и 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.
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
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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 лв.; стойността на
инвестицията за съответната година се определя съгласно утвърдената от комисията
инвестиционна програма на дружеството.
Годишната такса се заплаща на две равни вноски, които се превеждат до 31 март и
до 30 ноември на съответната година (чл. 3, ал. 7 от Тарифата).
За дата на плащане на дължимата такса се счита денят, в който преведената сума е
постъпила по сметката на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
За “БОЛКАН ЕНЕРДЖИ” АД годишната такса за 2017 г. и 2018 г. е изчислена,
като е отчетено, че дружеството няма приходи от лицензионна дейност за предходната
година, няма инвестиции по условията на лицензията и представлява постоянната
компонента от 2 000 лева за всяка календарна година.
След представена информация с доклад вх. № Е-Дк-597/27.06.2018 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-18 от 10.01.2019 г. и е взето решение по т. 6 от протокол №
5 от 17.01.2019 г. на КЕВР за откриване на процедура за установяване на публично
държавно вземане по отношение на „БОЛКАН ЕНЕРДЖИ“ АД.
Непогасените от „БОЛКАН ЕНЕРДЖИ“ АД задължения към КЕВР са формирани,
както следва:
Начислена е първа вноска от годишна такса за 2017 г. в размер на 1 000,00 лева,
дължима към 31.03.2017 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
76,39 лева, за периода от 01.04.2017 г. до 31.12.2017 г.
Начислена е втора вноска от годишна такса за 2017 г. в размер на 1 000,00 лева,
дължима към 30.11.2017 г. върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
8,61 лева, за периода от 01.12.2017 г. до 31.12.2017 г.
Общото задължение на “БОЛКАН ЕНЕРДЖИ” АД към 31.12.2017 г. представлява
начислена и неплатена главница в размер на 2 000,00 лева и лихви за просрочие в размер
на общо 85,00 лева. Върху неплатената главница от 2 000,00 е начислена лихва за
просрочие в размер на 202,78 лева, за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г.
Начислена е първа вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 1 000,00 лева,
дължима към 31.03.2018 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
76,39 лева, за периода от 01.04.2018 г. до 31.12.2018 г.
Начислена е втора вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 1 000,00 лева,
дължима към 30.11.2018 г. върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
8,61 лева, за периода от 01.12.2018 г. до 31.12.2018 г.
Общото задължение на “БОЛКАН ЕНЕРДЖИ” 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 372,78 лева. 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).
Съгласно справка по актуално състояние от Търговския регистър на Агенция по
вписванията седалището и адреса на управление на „БОЛКАН ЕНЕРДЖИ“ АД е гр.
София 1680, район Красно село, ж.к. Борово, ул. „Родопски извор“ № 42 Б. За
представляващ дружеството е вписан г-н Михаил Кирякос Георгопападакос. В тази връзка
и на основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) на „БОЛКАН
ЕНЕРДЖИ“ АД е изпратено писмо на КЕВР за откриване на процедурата за установяване
на публично държавно вземане с изх. № Ф-13-66-1 от 18.01.2019 г. и известие за доставяне
№ R PS 1040 07UOMR O чрез „Български пощи“ ЕАД на горецитирания адрес на
управление. Писмото е върнато обратно с отбелязване от пощенските служители
„непотърсен“.
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Съгласно чл. 38 от Правилника за дейността на комисията и на нейната
администрация, съобщаването на решение на комисията – индивидуален административен
акт, се извършва по реда на чл. 61 АПК.
На основание чл. 26, ал. 1 от АПК „за започване на производството се уведомяват
известните заинтересовани граждани и организации”.
На основание чл. 26, ал. 2 от АПК „ако адресът или другите възможни начини за
уведомяване (телефон, факс, електронна поща) на заинтересованите граждани и
организации са неизвестни, съобщаването се извършва по реда на чл. 61, ал. 3” от АПК, в
която разпоредба е записано, че: „когато адресът на някое от заинтересованите лица не е
известен или то не е намерено на посочения от него адрес, съобщението се поставя на
таблото за обявления, в Интернет страницата на съответния орган или се оповестява по
друг обичаен начин”.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от
АПК, Съобщение с изх. № С-8 от 26.02.2019 г. е поставено на информационното табло във
фоайето на сградата на комисията на адрес: гр. София, бул. „Княз Дондуков“
№ 8-10 и на Интернет страницата на КЕВР на дата: 26.02.2019 г., за което е съставен
констативен протокол. След изтичане на 7 (седем) дневния срок от датата на поставянето,
съобщението е свалено на дата: 06.03.2019 г., което също е документирано в констативен
протокол.
В указания срок няма постъпило възражение, а задълженията на “БОЛКАН
ЕНЕРДЖИ“ АД към КЕВР за издадената му Лицензия № Л-240-01 от 06.08.2007 г. за
осъществяване на дейността "производство на електрическа енергия преди изграждане на
енергийния обект“ за срок от 35 (тридесет и пет) години не са заплатени към настоящия
момент.
Изказвания по т.6.:
Докладва А. Димитрова.
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 Данъчноосигурителния процесуален кодекс,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШИ:
Издава по отношение „БОЛКАН ЕНЕРДЖИ“ АД, ЕИК 130160346,
със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1680, район Красно
село, ж.к. Борово, ул. „Родопски извор“ № 42 Б,
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 2017 г. в размер на 1 000,00 лева;
 Втора вноска от годишна такса за 2017 г. в размер на 1 000,00 лева;
 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 372,78 лева (триста
седемдесет и два лева и седемдесет и осем стотинки), представляващи:
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 76,39 лева, начислени за периода от 01.04.2017 г. до 31.12.2017 г. върху неплатена
първа вноска от годишна такса за 2017 г. в размер на 1 000,00 лева;
 8,61 лева, начислени 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 1 000,00 лева;
 202,78 лева, начислени за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. върху
неплатена главница в размер на 2 000,00 лева;
 76,39 лева, начислени за периода от 01.04.2018 г. до 31.12.2018 г. върху неплатена
първа вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 1 000,00 лева;
 8,61 лева, начислени за периода от 01.12.2018 г. до 31.12.2018 г. върху неплатена
втора вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 1 000,00 лева.
3. Върху неплатената главница в размер на общо 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 шеста участват председателят Иван Н. Иванов и членовете
на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Владко Владимиров, Евгения Харитонова,
Димитър Кочков, Пенка Трендафилова.
Решението е взето със седем гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Светла Тодорова –
за, Ремзи Осман – за, Владко Владимиров - за, Евгения Харитонова – за, Димитър Кочков
– за, Пенка Трендафилова – за), от които два гласа (Владко Владимиров, Евгения
Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.
По т.7. Комисията, като разгледа преписка, образувана с решение на КЕВР по т. 7
от протокол № 5 от 17.01.2019 г., доклад с вх. № О-Дк-19 от 10.01.2019 г. и справка от
дирекция „Обща администрация” за дължимите суми от „БОЛКАН СОЛАР“ АД,
установи следното:
С решение по т. 7 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 „БОЛКАН СОЛАР“ АД с размер на главницата от 2 000,00 лева и
начислени лихви за просрочие в размер на общо 85,00 лева. Върху неплатената главница
от 2 000,00 лева, считано от 01.01.2019 г. се дължи законна лихва за забава до датата на
постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР.
„БОЛКАН СОЛАР“ АД е титуляр на Лицензия № Л-258-01 от 04.02.2008 г. за
осъществяване на дейността „производство на електрическа енергия преди изграждане на
енергийния обект“ за срок от 35 (тридесет и 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.
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
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по условията на лицензията; размерът на частта от годишната такса от стойността на
инвестицията по условията на лицензията не може да надвишава 50 000 лв.; стойността на
инвестицията за съответната година се определя съгласно утвърдената от комисията
инвестиционна програма на дружеството.
Годишната такса се заплаща на две равни вноски, които се превеждат до 31 март и
до 30 ноември на съответната година (чл. 3, ал. 7 от Тарифата).
За дата на плащане на дължимата такса се счита денят, в който преведената сума е
постъпила по сметката на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
За „БОЛКАН СОЛАР“ АД годишната такса за 2018 г. е изчислена, като е отчетено,
че дружеството няма приходи от лицензионна дейност за предходната година, няма
инвестиции по условията на лицензията и представлява постоянната компонента от 2 000
лева.
След представена информация с доклад вх. № Е-Дк-616 от 03.07.2018 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-19 от 10.01.2019 г. и е взето решение по т. 7 от протокол №
5 от 17.01.2019 г. на КЕВР за откриване на процедура за установяване на публично
държавно вземане по отношение на „БОЛКАН СОЛАР“ АД.
Непогасените от „БОЛКАН СОЛАР“ АД задължения към КЕВР са формирани, както
следва:
Начислена е първа вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 1 000,00 лева,
дължима към 31.03.2018 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
76,39 лева, за периода от 01.04.2018 г. до 31.12.2018 г.
Начислена е втора вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 1 000,00 лева,
дължима към 30.11.2018 г. върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
8,61 лева, за периода от 01.12.2018 г. до 31.12.2018 г.
Общото задължение на „БОЛКАН СОЛАР“ АД към 31.12.2018 г. представлява
начислена и неплатена главница в размер на 2 000,00 лева и лихва за просрочие в размер
на общо 85,00 лева. Върху неплатената главница в размер на 2 000,00 лева, считано от
01.01.2019 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по
банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
Съгласно справка по актуално състояние от Търговския регистър на Агенция по
вписванията седалището и адреса на управление на „БОЛКАН СОЛАР“ АД е гр. София
1680, район Красно село, ж.к. Борово, ул. „Родопски извор“ № 42 Б. За представляващ
дружеството е вписан г-н Михаил Кирякос Георгопападакос. В тази връзка и на основание
чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) на „БОЛКАН СОЛАР“ АД е
изпратено писмо на КЕВР за откриване на процедурата за установяване на публично
държавно вземане с изх. № Ф-13-57-1 от 18.01.2019 г. и известие за доставяне № R PS
1040 07UOMS P чрез „Български пощи“ ЕАД на горецитирания адрес на управление.
Писмото е върнато обратно с отбелязване от пощенските служители „непотърсен“.
Съгласно чл. 38 от Правилника за дейността на комисията и на нейната
администрация, съобщаването на решение на комисията – индивидуален административен
акт, се извършва по реда на чл. 61 АПК.
На основание чл. 26, ал. 1 от АПК „за започване на производството се уведомяват
известните заинтересовани граждани и организации”.
На основание чл. 26, ал. 2 от АПК „ако адресът или другите възможни начини за
уведомяване (телефон, факс, електронна поща) на заинтересованите граждани и
организации са неизвестни, съобщаването се извършва по реда на чл. 61, ал. 3” от АПК, в
която разпоредба е записано, че: „когато адресът на някое от заинтересованите лица не е
известен или то не е намерено на посочения от него адрес, съобщението се поставя на
таблото за обявления, в Интернет страницата на съответния орган или се оповестява по
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друг обичаен начин”.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от
АПК, Съобщение с изх. № С-9 от 26.02.2019 г. е поставено на информационното табло във
фоайето на сградата на комисията на адрес: гр. София, бул. „Княз Дондуков“
№ 8-10 и на Интернет страницата на КЕВР на дата: 26.02.2019 г., за което е съставен
констативен протокол. След изтичане на 7 (седем) дневния срок от датата на поставянето,
съобщението е свалено на дата: 06.03.2019 г., което също е документирано в констативен
протокол.
В указания срок няма постъпило възражение, а задълженията на “БОЛКАН СОЛАР“
АД към КЕВР за издадената му Лицензия № Л-258-01 от 04.02.2008 г. за осъществяване на
дейността „производство на електрическа енергия преди изграждане на енергийния обект“
за срок от 35 (тридесет и пет) години не са заплатени към настоящия момент.
Изказвания по т.7.:
Докладва А. Димитрова.
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 Данъчноосигурителния процесуален кодекс,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШИ:
Издава по отношение „БОЛКАН СОЛАР“ АД, ЕИК 121429370, със седалище и адрес
на управление: Република България, гр. София 1680, район Красно село, ж.к. Борово, ул.
„Родопски извор“ № 42 Б,
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 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 85,00 (осемдесет и
пет) лева, представляващи:
 76,39 лева, начислени за периода от 01.04.2018 г. до 31.12.2018 г. върху неплатена
първа вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 1 000,00 лева;
 8,61 лева, начислени за периода от 01.12.2018 г. до 31.12.2018 г. върху неплатена
втора вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 1 000,00 лева.
3. Върху неплатената главница в размер на общо 2 000,00 лева, считано от
01.01.2019 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по
банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).

В заседанието по точка седма участват председателят Иван Н. Иванов и членовете
на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Владко Владимиров, Евгения Харитонова,
Димитър Кочков, Пенка Трендафилова.
Решението е взето със седем гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Светла Тодорова –
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за, Ремзи Осман – за, Владко Владимиров - за, Евгения Харитонова – за, Димитър Кочков
– за, Пенка Трендафилова – за), от които два гласа (Владко Владимиров, Евгения
Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.
По т.8. Комисията, като разгледа преписка, образувана с решение на КЕВР по т. 8
от протокол № 5 от 17.01.2019 г., доклад с вх. № О-Дк-20 от 10.01.2019 г. и справка от
дирекция „Обща администрация” за дължимите суми от „СОФИЯ УИНД ПАРК“ АД,
установи следното:
С решение по т. 8 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 „СОФИЯ УИНД ПАРК“ АД с размер на главницата от 4 000,00 лева и
начислени лихви за просрочие в размер на общо 372,78 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.
„СОФИЯ УИНД ПАРК” АД е титуляр на Лицензия № Л-259-01 от 04.02.2008 г. за
осъществяване на дейността "производство на електрическа енергия от вятърен парк
преди изграждане на енергийния обект“ за срок от 35 (тридесет и 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.
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 лв.; стойността на
инвестицията за съответната година се определя съгласно утвърдената от комисията
инвестиционна програма на дружеството.
Годишната такса се заплаща на две равни вноски, които се превеждат до 31 март и
до 30 ноември на съответната година (чл. 3, ал. 7 от Тарифата).
За дата на плащане на дължимата такса се счита денят, в който преведената сума е
постъпила по сметката на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
За “СОФИЯ УИНД ПАРК” АД годишната такса за 2017 г. и 2018 г. е изчислена, като
е отчетено, че дружеството няма приходи от лицензионна дейност за предходната година,
няма инвестиции по условията на лицензията и представлява постоянната компонента от
2 000 лева за всяка календарна година.
След представена информация с доклад вх. № Е-Дк-596/27.06.2018 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-20 от 10.01.2019 г. и е взето решение по т. 8 от протокол №
5 от 17.01.2019 г. на КЕВР за откриване на процедура за установяване на публично
държавно вземане по отношение на „СОФИЯ УИНД ПАРК“ АД.
Непогасените от „СОФИЯ УИНД ПАРК“ АД задължения към КЕВР са формирани,
както следва:
Начислена е първа вноска от годишна такса за 2017 г. в размер на 1 000,00 лева,
дължима към 31.03.2017 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
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76,39 лева, за периода от 01.04.2017 г. до 31.12.2017 г.
Начислена е втора вноска от годишна такса за 2017 г. в размер на 1 000,00 лева,
дължима към 30.11.2017 г. върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
8,61 лева, за периода от 01.12.2017 г. до 31.12.2017 г.
Общото задължение на “СОФИЯ УИНД ПАРК” АД към 31.12.2017 г. представлява
начислена и неплатена главница в размер на 2 000,00 лева и лихви за просрочие в размер
на общо 85,00 лева. Върху неплатената главница от 2 000,00 е начислена лихва за
просрочие в размер на 202,78 лева, за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г.
Начислена е първа вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 1 000,00 лева,
дължима към 31.03.2018 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
76,39 лева, за периода от 01.04.2018 г. до 31.12.2018 г.
Начислена е втора вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 1 000,00 лева,
дължима към 30.11.2018 г. върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
8,61 лева, за периода от 01.12.2018 г. до 31.12.2018 г.
Общото задължение на “СОФИЯ УИНД ПАРК” 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 372,78 лева. 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).
Съгласно справка по актуално състояние от Търговския регистър на Агенция по
вписванията седалището и адреса на управление на „СОФИЯ УИНД ПАРК“ АД е гр.
София 1680, район Красно село, ж.к. Борово, ул. „Родопски извор“ № 42 Б. За
представляващ дружеството е вписан г-н Михаил Кирякос Георгопападакос. В тази връзка
и на основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) на „СОФИЯ
УИНД ПАРК“ АД е изпратено писмо на КЕВР за откриване на процедурата за
установяване на публично държавно вземане с изх. № Ф-13-58-1 от 18.01.2019 г. и
известие за доставяне № R PS 1040 07UOMT Q чрез „Български пощи“ ЕАД на
горецитирания адрес на управление. Писмото е върнато обратно с отбелязване от
пощенските служители „непотърсен“.
Съгласно чл. 38 от Правилника за дейността на комисията и на нейната
администрация, съобщаването на решение на комисията – индивидуален административен
акт, се извършва по реда на чл. 61 АПК.
На основание чл. 26, ал. 1 от АПК „за започване на производството се уведомяват
известните заинтересовани граждани и организации”.
На основание чл. 26, ал. 2 от АПК „ако адресът или другите възможни начини за
уведомяване (телефон, факс, електронна поща) на заинтересованите граждани и
организации са неизвестни, съобщаването се извършва по реда на чл. 61, ал. 3” от АПК, в
която разпоредба е записано, че: „когато адресът на някое от заинтересованите лица не е
известен или то не е намерено на посочения от него адрес, съобщението се поставя на
таблото за обявления, в Интернет страницата на съответния орган или се оповестява по
друг обичаен начин”.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от
АПК, Съобщение с изх. № С-10 от 26.02.2019 г. е поставено на информационното табло
във фоайето на сградата на комисията на адрес: гр. София, бул. „Княз Дондуков“
№ 8-10 и на Интернет страницата на КЕВР на дата: 26.02.2019 г., за което е съставен
констативен протокол. След изтичане на 7 (седем) дневния срок от датата на поставянето,
съобщението е свалено на дата: 06.03.2019 г., което също е документирано в констативен
протокол.
В указания срок няма постъпило възражение, а задълженията на “СОФИЯ УИНД
ПАРК“ АД към КЕВР за издадената му Лицензия № Л-259-01 от 04.02.2008 г. за
осъществяване на дейността „производство на електрическа енергия от вятърен парк
преди изграждане на енергийния обект“ за срок от 35 (тридесет и пет) години не са
заплатени към настоящия момент.
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Изказвания по т.8.:
Докладва А. Димитрова.
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 Данъчноосигурителния процесуален кодекс,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШИ:
Издава по отношение „СОФИЯ УИНД ПАРК“ АД, ЕИК 175271013,
със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1680, район Красно
село, ж.к. Борово, ул. „Родопски извор“ № 42 Б,
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 2017 г. в размер на 1 000,00 лева;
 Втора вноска от годишна такса за 2017 г. в размер на 1 000,00 лева;
 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 372,78 лева (триста
седемдесет и два лева и седемдесет и осем стотинки), представляващи:
 76,39 лева, начислени за периода от 01.04.2017 г. до 31.12.2017 г. върху неплатена
първа вноска от годишна такса за 2017 г. в размер на 1 000,00 лева;
 8,61 лева, начислени 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 1 000,00 лева;
 202,78 лева, начислени за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. върху
неплатена главница в размер на 2 000,00 лева;
 76,39 лева, начислени за периода от 01.04.2018 г. до 31.12.2018 г. върху неплатена
първа вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 1 000,00 лева;
 8,61 лева, начислени за периода от 01.12.2018 г. до 31.12.2018 г. върху неплатена
втора вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 1 000,00 лева.
3. Върху неплатената главница в размер на общо 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 осма участват председателят Иван Н. Иванов и членовете
на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Владко Владимиров, Евгения Харитонова,
Димитър Кочков, Пенка Трендафилова.
Решението е взето със седем гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Светла Тодорова –
за, Ремзи Осман – за, Владко Владимиров - за, Евгения Харитонова – за, Димитър Кочков
– за, Пенка Трендафилова – за), от които два гласа (Владко Владимиров, Евгения
Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.
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По т.9. Комисията, като разгледа преписка, образувана с решение на КЕВР по т. 11
от протокол № 5 от 17.01.2019 г., доклад с вх. № О-Дк-23 от 10.01.2019 г. и справка от
дирекция „Обща администрация” за дължимите суми от „УИНД ЕНЕРДЖИ КАВАРНА”
ЕООД, установи следното:
С решение по т. 11 от протокол № 5 от 17.01.2019 г. Комисия за енергийно и водно
регулиране (КЕВР, Комисията) е открила процедура за установяване на публично
държавно вземане по отношение на „УИНД ЕНЕРДЖИ КАВАРНА” ЕООД с размер на
главницата от 2 000,00 лева и начислени лихви за просрочие в размер на общо 85,00 лева.
Върху неплатената главница от 2 000,00 лева, считано от 01.01.2019 г. се дължи законна
лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР.
„УИНД ЕНЕРДЖИ КАВАРНА“ ООД е титуляр на Лицензия № Л-340-01 от
27.09.2010 г. за осъществяване на дейността "производство на електрическа енергия преди
изграждане на енергийния обект" за срок 25 години.
Съгласно справка по актуално състояние в Търговския регистър на Агенция по
вписванията, за „УИНД ЕНЕРДЖИ КАВАРНА“ е направено вписване на промяна на
правната форма, както следва:
 На 12.06.2008 г. е вписано „дружество с ограничена отговорност“;


На 17.12.2012 г. е вписано „еднолично дружество с ограничена отговорност“.

Лицензионните такси са определени съгласно Тарифа за таксите, които се събират от
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката (обн. ДВ,
бр. 89 от 12.10.2004 г., изм. ДВ. бр. 41 от 22.05.2007 г., изм. ДВ. бр. 10 от 06.02.2009 г.,
изм. ДВ. бр. 90 от 31.10.2014 г., Тарифата). Държавната комисия за енергийно и водно
регулиране (ДКЕВР), считано от 06.03.2015 г., съгласно Закона за изменение и
допълнение на Закона за енергетиката (ДВ. бр. 17 от 06.03.2015 г.),
e преименувана в Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията).
Лицензиантите, които имат издадена лицензия при условията на чл. 39, ал. 3 от ЗЕ,
на основание чл. 3, ал. 3, т. 2 от Тарифата, заплащат годишна такса – 2 000 лева плюс
0,055 на сто от годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност
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 лв. Стойността на
инвестицията за съответната година се определя съгласно утвърдената от комисията
инвестиционна програма на дружеството.
Годишната такса се заплаща за всяка календарна година от срока на действие на
лицензията (чл. 3, ал. 6 от Тарифата), на две равни вноски, които се превеждат до 31 март
и до 30 ноември на съответната година (чл. 3, ал. 7 от Тарифата).
За дата на плащане на дължимата такса се счита денят, в който преведената сума е
постъпила по сметката на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
Дължимата годишна такса за 2018 г. „УИНД ЕНЕРДЖИ КАВАРНА“ ЕООД е в
размер от по 2 000,00 лв. и е изчислена, като е отчетено, че дружеството няма приходи от
лицензионна дейност през предходната година и няма инвестиции по условията на
лицензията за съответната година.
След представена информация с доклад вх. № Е-Дк-594/27.06.2018 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-23 от 10.01.2019 г. и е взето решение по т. 11 от протокол №
5 от 17.01.2019 г. на КЕВР за откриване на процедура за установяване на публично
държавно вземане по отношение на „УИНД ЕНЕРДЖИ КАВАРНА“ ЕООД.
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Непогасените от „УИНД ЕНЕРДЖИ КАВАРНА“ ЕООД задължения към КЕВР са
формирани, както следва:
Начислена е първа вноска от годишната такса за 2018 г. в размер на 1 000,00 лева,
дължима към 31.03.2018 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
76,39 лева за периода от 01.04.2018 г. до 31.12.2018 г.
Начислена е втора вноска от годишната такса за 2018 г. в размер на 1 000,00 лева,
дължима към 30.11.2018 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
8,61 лева за периода от 01.12.2018 г. до 31.12.2018 г.
Общото задължение на „УИНД ЕНЕРДЖИ КАВАРНА“ ЕООД към 31.12.2018 г.
представлява начислена и неплатена главница в размер на 2 000,00 лева и лихви за
просрочие в размер на общо 85,00 лева. Върху неплатената главница в размер на 2 000,00
лева, считано от 01.01.2019 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване
на сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
Съгласно справка по актуално състояние от Търговския регистър на Агенция по
вписванията седалището и адреса на управление на „УИНД ЕНЕРДЖИ КАВАРНА“
ЕООД е гр. Каварна 9650, ул. „Добротица“ № 4 Б. За управител на дружеството е вписан
г-н Кирил Борисов Анзов.
В тази връзка и на основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
(АПК) на „УИНД ЕНЕРДЖИ КАВАРНА“ ЕООД е изпратено писмо на КЕВР за откриване
на процедурата за установяване на публично държавно вземане с изх.
№ Е-13-149-1 от 18.01.2019 г. и известие за доставяне № R PS 1040 07UOMW T чрез
„Български пощи“ ЕАД на горецитирания адрес за седалище и управление. Писмото е
върнато обратно с отбелязване от пощенските служители „пратката не е потърсена от
получателя“.
Съгласно чл. 38 от Правилника за дейността на комисията и на нейната
администрация, съобщаването на решение на комисията – индивидуален административен
акт, се извършва по реда на чл. 61 АПК.
На основание чл. 26, ал. 1 от АПК „за започване на производството се уведомяват
известните заинтересовани граждани и организации”.
На основание чл. 26, ал. 2 от АПК „ако адресът или другите възможни начини за
уведомяване (телефон, факс, електронна поща) на заинтересованите граждани и
организации са неизвестни, съобщаването се извършва по реда на чл. 61, ал. 3” от АПК, в
която разпоредба е записано, че: „когато адресът на някое от заинтересованите лица не е
известен или то не е намерено на посочения от него адрес, съобщението се поставя на
таблото за обявления, в Интернет страницата на съответния орган или се оповестява по
друг обичаен начин”.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от
АПК, Съобщение с изх. № С-4 от 18.02.2019 г. е поставено на информационното табло във
фоайето на сградата на комисията на адрес: гр. София, бул. „Княз Дондуков“
№ 8-10 и на Интернет страницата на КЕВР на дата: 18.02.2019 г., за което е съставен
констативен протокол. След изтичане на 7 (седем) дневния срок от датата на поставянето,
съобщението е свалено на дата: 26.02.2019 г., което също е документирано в констативен
протокол.
В указания срок няма постъпило възражение, а задълженията на „УИНД ЕНЕРДЖИ
КАВАРНА“ ЕООД към КЕВР за издадената му Лицензия № Л-340-01 от 27.09.2010 г. за
осъществяване на дейността "производство на електрическа енергия преди изграждане на
енергийния обект" за срок 25 години не са заплатени.
Изказвания по т.9.:
Докладва А. Димитрова.
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари.
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Предвид гореизложеното и на основание чл. 59, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 165 и чл. 166, ал. 2 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШИ:
Издава по отношение „УИНД ЕНЕРДЖИ КАВАРНА“ ЕООД, ЕИК 175167288,
със седалище и адрес на управление: Република България, гр. Каварна 9650,
ул. „Добротица“ № 4 Б,
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатени лицензионни
такси и лихви за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, а
именно:
1. Начислена и неплатена главница в размер на общо 2 000,00 (две хиляди) лева,
представляващи:
 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. Начислена и неплатена лихва за просрочие в размер на общо 85,00 (осемдесет и
пет) лева, представляващи:
 76,39 лева, начислени за периода от 01.04.2018 г. до 31.12.2018 г върху неплатена
първа вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 1 000,00 лева;
 8,61 лева, начислени за периода от 01.12.2018 г. до 31.12.2018 г. върху неплатена
втора вноска от годишна такса за 2018 г. в размер на 1 000,00 лева.
3. Върху неплатената главница в размер на общо 2 000,00 лева, считано от 01.01.2019
г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата
сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
В заседанието по точка девета участват председателят Иван Н. Иванов и
членовете на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Владко Владимиров, Евгения
Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова.
Решението е взето със седем гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Светла Тодорова –
за, Ремзи Осман – за, Владко Владимиров - за, Евгения Харитонова – за, Димитър Кочков
– за, Пенка Трендафилова – за), от които два гласа (Владко Владимиров, Евгения
Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.
По т.10. Комисията, като разгледа преписка, образувана с решение на КЕВР по т. 7
от протокол № 238 от 05.12.2018 г., доклад с вх. № В-Дк-269 от 28.11.2018 г. и справка от
дирекция „Обща администрация” за дължимите суми от “Водоснабдяване и Канализция
Добрич” АД, установи следното:
С решение по т. 7 от протокол № 238 от 05.12.2018 г. Комисия за енергийно и водно
регулиране е открила процедура за установяване на публично държавно вземане по
отношение на “Водоснабдяване и Канализация Добрич” АД с размер на главницата от
39 271,99 лева и начислени лихви за просрочие в размер на общо 1 471,63 лева. Върху
неплатената главница в размер на 39 271,99 лева, считано от 29.11.2018 г., се дължи
законна лихва за забава до деня на окончателното им издължаване.
Таксите са определени съгласно Тарифата за таксите, които се събират от
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Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за регулиране на
водоснабдителните и канализационните услуги (обн., ДВ, бр. 23 от 17.03.2006 г., попр.
ДВ. бр. 26 от 28.03.2006 г., Тарифата). Държавната комисия за енергийно и водно
регулиране (ДКЕВР), считано от 06.03.2015 г., съгласно Закона за изменение и
допълнение на Закона за енергетиката (ДВ. бр. 17 от 06.03.2015 г.), е преименувана в
Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията).
В и К операторите заплащат годишна такса „В и К регулиране”, която се състои от
постоянна и променлива част.
Съгласно чл. 1, т. 1 от Тарифата постоянната част е в размер на: а) 500 лв. –
за В и К оператор с приходи от В и К услуги през предходната година до 500 000 лв.;
б) 2000 лв. – за В и К оператор с приходи от В и К услуги през предходната година над
500 000 лв. За “Водоснабдяване и Канализация Добрич” АД постоянната част за 2018 г. е в
размер на 2000 лв. като В и К оператор с приходи от В и К услуги през предходната
година в размер на 17 069 573 лева.
Съгласно чл. 1, т. 2 от Тарифата променливата част от такса „В и К регулиране” е в
размер 0,005 лв./куб.м фактурирано количество питейна вода за предходната година, като
същата се заплаща на три равни вноски, които се превеждат до 25 март, до 25 юли и до 25
ноември за съответната година. За “Водоснабдяване и Канализация Добрич” АД
променливата част за 2018 г. е в размер на 37 271,99 лв. (0,005 лв./куб.м за 7 454 397
куб.м. фактурирано количество питейна вода за предходната 2017 г.).
Дължимите такси се считат внесени от датата, на която са постъпили по сметката на
КЕВР (чл. 4, ал. 1 от Тарифата).
След представена информация с доклад вх. № В-Дк-16 от 23.01.2018 г. от Главна
дирекция „Водоснабдителни и канализационни услуги” с размера на дължимите такси,
дирекция “Обща администрация“ е извършила начисления и е изготвила справка, въз
основа на която е изготвен доклад с вх. № В-Дк-269 от 28.11.2018 г. и е прието решение
по т. 7 от протокол № 238 от 05.12.2018 г. на КЕВР за откриване на процедура за
установяване на публично държавно вземане спрямо “Водоснабдяване и Канализация
Добрич” АД.
Непогасените от “Водоснабдяване и Канализация Добрич” АД задължения към
КЕВР са формирани, както следва:
Начислена е постоянна част от такса „В и К регулиране“ за 2018 г. в размер на
2 000,00 лева, дължима към 25.01.2018 г., върху която сума е начислена лихва за
просрочие в размер на 170,56 лева, за периода от 26.01.2018 г. до 28.11.2018 г.
Начислена е първа променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2018 г. в размер
на 12 424,00 лева, дължима към 25.03.2018 г., върху която сума е начислена лихва за
просрочие в размер на 855,88 лева, за периода от 26.03.2018 г. до 28.11.2018 г.
Начислена е втора променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2018 г. в размер
на 12 424,00 лева, дължима към 25.07.2018 г., върху която сума е начислена лихва за
просрочие в размер на 434,84 лева, за периода от 26.07.2018 г. до 28.11.2018 г.
Начислена е трета променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2018 г. в размер
на 12 423,99 лева, дължима към 25.11.2018 г., върху която сума е начислена лихва за
просрочие в размер на 10,35 лева, за периода от 26.11.2018 г. до 28.11.2018 г.
Общото задължение на “Водоснабдяване и Канализация Добрич” АД към 28.11.2018
г. представлява начислена и неплатена главница в размер на общо 39 271,99 лева и лихви
за просрочие в размер на общо 1 471,63 лева. Върху неплатената главница в размер на
общо 39 271,99 лева, считано от 29.11.2018 г., се дължи законна лихва за забава до датата
на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 4, ал. 1 от Тарифата).
На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК)
„Водоснабдяване и Канализация Добрич” АД е уведомен за откриване на процедурата с
писмо на КЕВР изх. № Ф-17-17-13 от 07.12.2018 г. и известие за доставяне
№ R PS 1040 07STGO I, удостоверяващо получаване на 11.12.2018 г., като му е определен
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7-дневен срок за обяснения и възражения по начислените суми.
С писмо на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД с изх. № ВиК5925#1/12.12.2018 г. към наш вх. № Ф-17-17-13/18.12.2018 г. дружеството е направило
следното обяснение: След обстойна проверка на счетоводните записи в дружеството и
открити несъвпадения на съвместните ни разчети, имайки предвид и лошото финансово
състояние на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, както и с цел да не се
задълбочава задлъжнялостта, прави следното предложение: Да се отменят начислените
лихви към датата на получаване на настоящото писмо и предложение от страна на КЕВР
на погасителен план на посочената крайна сума /без лихви/.
С писмо изх. № Ф-17-17-13/01.02.2019 г. и известие за доставяне
№ R PS 1040 07W90K I, удостоверяващо получаване на 04.02.2019 г., КЕВР уведомява
„Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД следното:
Начислената на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД лихва за просрочие, в
размер на 1 471,63 лв., се дължи на законово основание и същата не може да бъде
отменена от КЕВР. Съгласно чл. 4, ал. 3 от Тарифата за невнесените в срок такси се дължи
законната лихва за просрочие по реда на Закона за лихвите върху данъци, такси и други
подобни държавни вземания, като лихва върху лихвата не се дължи. Отделно от това,
върху неплатената главница в размер на общо 39 271,99 лева, считано от 29.11.2018 г., се
дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на
КЕВР.
В допълнение следва се има предвид че КЕВР не може да отправи предложение с
погасителен план на дължимите от „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД публични
държавни вземания. По отношение тези вземания приложение намират разпоредбите на
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
Към настоящия момент, по откритата от КЕВР процедура за установяване на
публично държавно вземане с решение по т. 7 от протокол № 238 от 05.12.2018 г. и при
спазване изискванията на ДОПК, не са постъпили, а задълженията на „Водоснабдяване и
Канализация Добрич” АД към КЕВР не са заплатени.
Изказвания по т.10.:
Докладва А. Димитрова.
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 Данъчноосигурителния процесуален кодекс,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШИ:
Издава по отношение на “Водоснабдяване и Канализация Добрич” АД,
ЕИК 204219357, със седалище и адрес на управление: Република България,
гр. Добрич 9300, ул. „Трети март“ № 59,
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатени такси
„В и К регулиране“ и лихви за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия
акт, а именно:
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1. Начислена и неплатена главница в размер на общо 39 271,99 лева (тридесет и
девет хиляди двеста седемдесет и един лева и деветдесет и девет стотинки),
представляващи:
 2 000,00 лева, постоянна част от такса „В и К регулиране“ за 2018 г.;
 12 424,00 лева, първа променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2018 г.;
 12 424,00 лева, втора променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2018 г.;
 12 423,99 лева, трета променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2018 г.
2. Начислени и неплатени лихви за просрочие в размер на общо 1 471,63 лева
(хиляда четиристотин седемдесет и един лева и шестдесет и три стотинки),
представляващи:
 170,56 лева, начислена върху 2 000,00 лева (постоянна част за 2018 г.), за периода
от 26.01.2018 г. до 28.11.2018 г.;
 855,88 лева, начислена върху 12 424,00 лева (първа променлива част за
2018 г.), за периода от 26.03.2018 г. до 28.11.2018 г.;
 434,84 лева, начислена върху 12 424,00 лева (втора променлива част за
2018 г.), за периода от 26.07.2018 г. до 28.11.2018 г.;
 10,35 лева, начислена върху 12 423,99 лева (трета променлива част за
2018 г.), считано от 26.11.2018 г. до 28.11.2018 г.
3. Върху неплатената главница в размер на общо 39 271,99 лева, считано от
29.11.2018 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по
сметката на КЕВР (чл. 4, ал. 1 от Тарифата).
В заседанието по точка десета участват председателят Иван Н. Иванов и членовете
на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Владко Владимиров, Евгения Харитонова,
Димитър Кочков, Пенка Трендафилова.
Решението е взето със седем гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Светла Тодорова –
за, Ремзи Осман – за, Владко Владимиров - за, Евгения Харитонова – за, Димитър Кочков
– за, Пенка Трендафилова – за), от които два гласа (Димитър Кочков, Пенка
Трендафилова) на членове на Комисията със стаж във В и К сектора.
И. Н. Иванов обърна внимание, че в няколко акта („БОЛКАН ЕНЕРДЖИ“ АД и
„СОФИЯ УИНД ПАРК“ АД) е допусната грешка – в т.1 от проекта на решение два
пъти се повтаря думата „главница“. Повторението да се изчисти в окончателните
решения.
РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО:

По т.1. както следва:
1. Приема доклад относно искане от всички регулаторни органи за изменение на
Предложение на Операторите на преносни системи за Методики за изчисляване на
планираните обмени в резултат на единното свързване на пазарите „ден напред“ и
пазарите „в рамките на деня“ в съответствие с чл. 43 и чл. 56 на Регламент на Комисията
(ЕС) 2015/1222 от 24 юли 2015 за установяване на насоки за разпределянето на преносна
способност и управлението на претоварването;
2. Одобрява Предложение на Операторите на преносни системи за Методики за
изчисляване на планираните обмени в резултат на единното свързване на пазарите „ден
напред“ и пазарите „в рамките на деня“ в съответствие с чл. 43 и чл. 56 на Регламент на
Комисията (ЕС) 2015/1222 от 24 юли 2015 за установяване на насоки за разпределянето на
преносна способност и управлението на претоварването.
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По т.2. както следва:
Издава по отношение на „АРКТОС ЕНЕРДЖИ“ ЕООД, ЕИК 131560208, със
седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1000, район Триадица,
ул. „Уилям Гладстон“ № 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.3. както следва:
Издава по отношение на „ДИКС 2001 - ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ” ООД,
ЕИК 202531279, със седалище и адрес на управление: Република България,
гр. Ямбол 8600, ул. „Здравец“ № 1,
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна
такси и лихва за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт.
По т.4. както следва:
Издава по отношение на „ЕНЕРДЖИ БРОС“ ЕООД, ЕИК 200609131, със седалище
и адрес на управление: Република България, гр. София 1113, район Слатина, ул. „Прелом“
№ 10, ет. 1, ап. 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.5. както следва:
Издава по отношение на „СЕВТ КОНСУЛТ“ ООД, ЕИК 200823943,
със седалище и адрес на управление: Република България, гр. Казанлък 6100,
ул. „Иван Вазов“ № 3,
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна
такса и лихви за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт.
По т.6. както следва:
Издава по отношение „БОЛКАН ЕНЕРДЖИ“ АД, ЕИК 130160346, със седалище и
адрес на управление: Република България, гр. София 1680, район Красно село, ж.к.
Борово, ул. „Родопски извор“ № 42 Б,
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна
такса и лихви за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт.
По т.7. както следва:
Издава по отношение „БОЛКАН СОЛАР“ АД, ЕИК 121429370, със седалище и
адрес на управление: Република България, гр. София 1680, район Красно село, ж.к.
Борово, ул. „Родопски извор“ № 42 Б,
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна
такса и лихви за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт.
По т.8. както следва:
Издава по отношение „СОФИЯ УИНД ПАРК“ АД, ЕИК 175271013, със седалище и
адрес на управление: Република България, гр. София 1680, район Красно село, ж.к.
Борово, ул. „Родопски извор“ № 42 Б,
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 „УИНД ЕНЕРДЖИ КАВАРНА“ ЕООД, ЕИК 175167288, със
седалище и адрес на управление: Република България, гр. Каварна 9650, ул. „Добротица“
№ 4 Б,
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатени лицензионни
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такси и лихви за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт.
По т.10. както следва:
Издава по отношение на “Водоснабдяване и Канализация Добрич” АД, ЕИК
204219357, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. Добрич 9300, ул.
„Трети март“ № 59,
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатени такси „В и К
регулиране“ и лихви за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт.
Приложения:
1. Доклад с вх. № О-Дк-164 от 11.03.2019 г. - искане от всички регулаторни органи
за изменение на Предложение на Операторите на преносни системи за Методики за
изчисляване на планираните обмени в резултат на единното свързване на пазарите „ден
напред“ и пазарите „в рамките на деня“ в съответствие с чл. 43 и чл. 56 на Регламент на
Комисията (ЕС) 2015/1222 от 24 юли 2015 за установяване на насоки за разпределянето на
преносна способност и управлението на претоварването;
2. Акт № УДВ-27 от 14.03.2019 г. - „АРКТОС ЕНЕРДЖИ“ ЕООД;
3. Акт № УДВ-28 от 14.03.2019 г. - „ДИКС 2001-ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ“ ООД;
4. Акт № УДВ-29 от 14.03.2019 г. - „ЕНЕРДЖИ БРОС“ ЕООД;
5. Акт № УДВ-30 от 14.03.2019 г. - „СЕВТ КОНСУЛТ“ ООД;
6. Акт № УДВ-31 от 14.03.2019 г. - „БОЛКАН ЕНЕРДЖИ“ АД;
7. Акт № УДВ-32 от 14.03.2019 г. - „БОЛКАН СОЛАР“ АД;
8. Акт № УДВ-33 от 14.03.2019 г. - „СОФИЯ УИНД ПАРК“ АД;
9. Акт № УДВ-34 от 14.03.2019 г. - „УИНД ЕНЕРДЖИ КАВАРНА“ ЕООД;
10. Акт № УДВ-35 от 14.03.2019 г. - “Водоснабдяване и Канализация Добрич” АД.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

.................................................
(Р. Осман)
.................................................
(В. Владимиров)

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
Р. ТОТКОВА

.................................................
(Е. Харитонова)
.................................................
(Д. Кочков)
.................................................
(П. Трендафилова)

Протоколирал:
(А. Фикова - главен експерт)
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