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П Р О Т О К О Л 
 

№ 120 

 
София, 10.06.2016 година 

 

 

Днес, 10.06.2016 г. от 10:03 ч. се проведе закрито заседание на Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията), ръководено от председателя доц. д-р 

Иван Н. Иванов.  

 

 На заседанието присъстваха членовете на Комисията Светла Тодорова, Ремзи 

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

Валентин Петков и Юлиян Митев - за главен секретар съгласно Заповед № 361/08.06.2016 

г. (без право на глас). 

 

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

Младеновски – началник на отдел „Цени и лицензии: електрически мрежи, търговия и 

пазари“, И. Александров – началник на отдел „Цени и лицензии: електропроизводство, 

ВКП на електрическа и топлинна енергия“ и експерти на КЕВР. 

 

 Установено бе, че няма правни пречки за провеждане на заседанието, което протече 

при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Доклад и проект на решение относно: заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-29 от 

31.05.2016 г. „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД за учредяване на залог върху съвкупност от 

вземания. 

 Работна група: Пламен Младеновски, Елена Маринова, Цветанка 

Камбурова, Радостина Методиева 

 

2. Доклад и проект на решение относно: заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-31 от 

01.06.2016 г. на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД за издаване на разрешение за сключване на 

договор за заем. 

 Работна група: Пламен Младеновски, Елена Маринова, Радостина 

Методиева, Петя Георгиева 

 

3. Доклад относно: заявления с вх. № Е-ЗЛР-Р-20 от 12.04.2016 г.  и  с вх. № Е-ЗЛР-

Р-21 от 12.04.2016 г. от „Топлофикация Русе” ЕАД за издаване на разрешение на 

„Топлофикация-Русе” ЕАД за извършване на сделки, които може да доведат до 

нарушаване на сигурността на снабдяването, вследствие на задлъжнялост на енергийното 
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предприятие и издаване на разрешение за учредяване на залог върху търговското 

предприятие на дружеството.  

 Работна група: Ивайло Александров, Елена Маринова,  

Цветанка Камбурова, Георги Петров, Надежда Иванова,  

Ана Иванова, Стоил Манчев, Анелия Петрова 

 

4. Акт за установяване на публично държавно вземане от неплатени лицензионни 

такси и лихви за просрочие по отношение на „Е 3“ ЕООД, ЕИК 175224159, със седалище и 

адрес на управление: Република България, гр. София 1619, район Витоша, ул. „Беловодски 

път“ № 62 А, и адрес за кореспонденция: гр. София 1407, бул. „Никола Вапцаров“ № 35, 

ет. 1, ап. 1. 

 Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова,  

Анжела Димитрова, Петя Георгиева, Надежда Иванова 

 

5. Акт за установяване на публично държавно вземане от неплатени лицензионни 

такси и лихви за просрочие по отношение на „ЕНЕРДЖИ ЕКО ТРЕЙД“ АД, ЕИК 

175164363, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1000, 

район Оборище, ул. „Искър“ № 8, ет. 5, и адрес за кореспонденция с НАП: Република 

България, гр. София 1000, район Оборище, ул. „Оборище“ № 1, вх. Б, ет. 5, ап. 9. 

 Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова,  

Анжела Димитрова, Петя Георгиева, Надежда Иванова 

 

6. Акт за установяване на публично държавно вземане от неплатени лицензионни 

такси и лихви за просрочие по отношение на „ЕС ЕМ КЕЙ ЕНЕРДЖИ“ АД, ЕИК 

175188745, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1000, 

район Триадица, ул. „Солунска“ № 43. 

 Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова,  

Анжела Димитрова, Петя Георгиева, Надежда Иванова 

 

7. Акт за установяване на публично държавно вземане от неплатени лицензионни 

такси и лихви за просрочие по отношение на “ПАУЪР ЛОДЖИСТИКС“ ЕАД, ЕИК 

175227641, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. Етрополе – 2180, 

ул. „Мико Лаков“ № 4. 

 Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова,  

Анжела Димитрова, Петя Георгиева, Надежда Иванова 

 

8. Акт за установяване на публично държавно вземане от неплатени такси „В и К 

регулиране“ и лихви за просрочие по отношение на “В и К - БЕБРЕШ” ЕООД, ЕИК 

122052207, със седалище и адрес на управление: Република България, област София, 

община Ботевград, гр. Ботевград 2140, ул. „Цар Иван Шишман“ № 27. 

 Докладват: Юлиян Митев, Ивайло Касчиев, Елена Маринова,  

Анжела Димитрова, Ани Гюрова, Надежда Иванова 

 

9. Акт за установяване на публично държавно вземане от неплатени такси „В и К 

регулиране“ и лихви за просрочие по отношение на “В и К - БЕЛОВО” ЕООД, ЕИК 

112107477, със седалище и адрес на управление: Република България, област Пазарджик, 

община Белово, гр. Белово 4470, ул. „Яденица“ № 1. 

 Докладват: Юлиян Митев, Ивайло Касчиев, Елена Маринова,  

Анжела Димитрова, Ани Гюрова, Надежда Иванова 

 

10. Акт за установяване на публично държавно вземане от неплатени такси „В и К 

регулиране“ и лихви за просрочие по отношение на “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 

КАНАЛИЗАЦИЯ БЕРКОВИЦА” ЕООД, ЕИК 111037645, със седалище и адрес на 

управление: Република България, гр. Берковица 3500, ул. „Антон Страшимиров“ № 2. 
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 Докладват: Юлиян Митев, Ивайло Касчиев, Елена Маринова,  

Анжела Димитрова, Ани Гюрова, Надежда Иванова 

 

11. Акт за установяване на публично държавно вземане от неплатени такси „В и К 

регулиране“ и лихви за просрочие по отношение на “Водоснабдяване и Канализация” 

ООД, гр. Добрич, ЕИК 834026369, със седалище и адрес на управление: Република 

България, гр. Добрич 9300, бул. „3-ти март“ № 59. 

 Докладват: Юлиян Митев, Ивайло Касчиев, Елена Маринова,  

Анжела Димитрова, Ани Гюрова, Надежда Иванова 

 

12. Акт за установяване на публично държавно вземане от неплатени такси „В и К 

регулиране“ и лихви за просрочие по отношение на “В И К-СТРИМОН” ООД, ЕИК 

101520193, със седалище и адрес на управление: Република България, област Благоевград, 

община Струмяни, с. Микрево 2815. 

 Докладват: Юлиян Митев, Ивайло Касчиев, Елена Маринова,  

Анжела Димитрова, Ани Гюрова, Надежда Иванова 

 

 

С. Тодорова предложи първо да се разгледа т.2 от дневния ред или т.1 и т.2 да се 

разгледат заедно, тъй като заемът предхожда особения залог. 

И. Н. Иванов каза, че е съгласен и според него най-добрият вариант е двете точки 

да се разглеждат заедно. Председателят попита членовете на Комисията съгласни ли 

са докладването да е общо по двете точки.  

Членовете на Комисията приеха направеното предложение. 
 

По т.1. Комисията разгледа доклад и проект на решение относно: заявление с вх. № 

Е-ЗЛР-Р-29 от 31.05.2016 г. „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД за учредяване на залог върху 

съвкупност от вземания. 

 

По т.2. Комисията разгледа доклад и проект на решение относно: заявление с вх. № 

Е-ЗЛР-Р-31 от 01.06.2016 г. на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД за издаване на разрешение за 

сключване на договор за заем. 
 

 Изказвания по т.1 и т.2: 

 Докладва П. Младеновски. Той обясни, че „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД е подало 

искане за разрешение да сключи договор за заем с БЕХ ЕАД с предмет предоставяне на 

вътрешнофирмен оперативен заем за финансиране дейността на дружеството в размер на 

60 млн. лв. Сделката има за цел погасяване на част от просрочени задължения на Мини 

Марица Изток. Младеновски представи условията, при които ще бъде сключен заемът. 

Относно другото заявление на „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД Младеновски обясни, че 

дружеството е поискало издаване на разрешение за учредяване на залог в полза на 

„Търговска банка Д“ АД върху всички настоящи и бъдещи вземания на „ТЕЦ Марица 

Изток 2“ ЕАД, произтичащи от договор от 30.10.2015 г. сключен с „Енерджи МТ“ ЕАД за 

продажба на електрическа енергия и от евентуалните анекси към него. Младеновски 

представи предпоставка за исканото разрешение. С декларация  до „Търговска банка Д“ 

АД „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД дава съгласие за прехвърляне на вземанията по описаните 

в доклада на работната група споразумения и декларира, че ще заплати по указана от 

банката сметка най-късно до 07.04.2016 г. задълженията си, произтичащи от фактури за 

доставка на лигнитни въглища, посочени от „Мини Марица – Изток“ ЕАД. „ТЕЦ Марица 

Изток 2“ ЕАД посочва, че поради невъзможност да  погаси до 07.04.2016 г. задължението 

към „Търговска банка Д“ АД, е отправило молба с искане за разсрочване на задължението, 

съгласно погасителен график на 9 равни по 1 111 111.11 лв.,  считано от 29.04.2016 г. Като 

обезпечение на горното задължение „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД е предложило да учреди 

особен залог върху вземания, съгласно договор за продажба на електрическа енергия с 
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„Енерджи МТ“ ЕАД. Проведена е допълнителна кореспонденция с „Търговска банка Д“ 

АД и е постигнато споразумение задължението да бъде разсрочено на 8 погасителни 

вноски по 1 250 000 лв. След като е получило търговски заем от БЕХ ЕАД, дружеството е 

погасило 2 месечни вноски. Остатъкът от задължението е на стойност 7 500 хил. лв. Във 

връзка с изложеното, „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД заявява, че е получено уверение от 

„Търговска банка Д“ АД, че банката ще редуцира лихвения процент, както и че остатъкът 

от задължението може да бъде разсрочено за 12 месеца на 12 равни вноски по 625 000 лв. 

Относно заема от БЕХ ЕАД, там има хипотеза на заем, сключен за повече от 1 година. В 

резултат на извършен анализ на финансовото състояние е видно, че дружеството отчита 

загуба в размер на 35 021 хил. лв. за 2014 г. и на 72 мил. лв. за 2015 г. Това се дължи на 

увеличените разходи на дружеството и повишената стойност на себестойността на 

електрическата енергия. С оглед подобряване на финансовото състояние и ликвидността 

на „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД на 09.05.2016 г. е вписано увеличение на основния 

капитал в размер на 49 550 780 лева, чрез апортна вноска от БЕХ ЕАД, представляваща 

задължение по главници по заем, отпуснат от холдинга към „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД, 

което е доказателство за подкрепа от едноличния собственик. През 2016 г. дружеството 

очаква продажбите да са в същите обеми като през 2015 г., което ще осигури регулярни 

постъпления и възможност за обслужване на задълженията. За целите на анализа е 

използван бизнес планът на „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД, от който е видно, че 

дружеството прогнозира, че лошото финансово състояние ще се запази през следващите 2 

г. За останалия период прогнозите са за подобрение на финансовото състояние. От 

представения паричен поток на дружеството е видно, че ако „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД 

спази заложените параметри в представените финансови разчети и прогнози за периода на 

кредита, и двете сделки няма да доведат до нарушаване сигурността на снабдяването 

вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятие. 

И. Н. Иванов установи, че няма други изказвания от страна на членовете на 

работната група и даде думата на членовете на Комисията за въпроси и изказвания. 

А. Йорданов попита работната група може ли да предостави информация относно 

„Търговска банка Д“ АД, тъй като за първи път чува това наименование. 

П. Младеновски отговори, че това е бившата Демирбанк. 

А. Йорданов отбеляза, че учредяването на залог върху парични средства или върху 

имущество не е разпореждане с имущество. Това е учредяване на вещна тежест. Той 

попита споделя ли се мнението му. 

Е. Маринова отговори, че залогът на имущество в началото не е разпореждане, но е 

сделка, която може да стигне до разпореждане, когато по Закона за особените залози се 

тръгне към принудително изпълнение. В случая основанието Комисията да разреши тази 

сделка залог на парични вземания не е тази хипотеза от закона, която казва, че е разрешен 

особен залог върху имущество, въпреки че вземанията са част от имуществото по 

Търговския закон, защото в Наредбата няма дефиниция. Имуществото е всичко – права, 

задължения, вземания, енергиен обект. Основанието да се разреши тази сделка е 

хипотезата от чл.21, ал. 1, т.23 в частта от изречението, която казва и други сделки, които 

могат да доведат до нарушаване на снабдяването. В НЛДЕ не са изброени изчерпателно 

всички хипотези на основното правомощие, което е в закона.  В случая тази сделка 

подлежи на разрешение, защото чисто хипотетично ако се стигне до запор на вземанията, 

лицензиантът може да се окаже в хипотезата да не може да си регулира паричните потоци. 

Трябва да се изследва дали това не би довело до нарушаване сигурността на снабдяването.  

С. Тодорова направи корекции в решението по т.1. На стр. 3 - продажба на ПР и 

ВР. Тодорова предлага да се напише: продажба на допълнителни услуги – първично и 

вторично регулиране. Преди РЕШИ е написано: Въз основа на гореизложеното, 

Комисията счита, че може да бъде направен извод, че учредяването на особен залог... 

Тодорова предлага да се задраска че може да бъде направен извод, защото изречението се 

утежнява и е твърде условно. Във всички решение да се запише: Комисията счита, че 

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

на решение по т.2 от дневния ред относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-31 от 01.06.2016 г. 

на „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД за издаване на разрешение за сключване на договор за 

заем. 

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

на решение по т.1 от дневния ред относно заявление с вх. № Е-ЗЛР- Р-29 от 31.05.2016 г. 

„ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД за учредяване на залог върху съвкупност от вземания. 

 

 

По т.2. Комисията,  като разгледа заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-31 от 01.06.2016 г., 

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

извършване на сделка, която води или може да доведе до нарушаване сигурността на 

снабдяването вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятие, установи 

следното: 

 

В Комисията за енергийно и водно регулиране е постъпило заявление от „ТЕЦ 

Марица изток 2“ ЕАД с вх. № Е-ЗЛР-Р-31 от 01.06.2016 г., с искане за издаване на 

разрешение за сключване на договор за заем със срок на погасяване, по-дълъг от една 

година, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 92, ал. 1, т. 2 

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

Към заявлението дружеството е представило следните документи: Копие от 

препис- извлечение на решение по т. 13 от Протокол № 18 от 12.05.2016 г. на Съвета на 

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

т. I.2. от Протокол № 31-2016 от 19.05.2016 г. на Съвета на директорите на „Български 

Енергиен Холдинг“ ЕАД (БЕХ ЕАД); Копие от решение по Протокол № Е-РД-21-23 от 

27.05.2016 г. на министъра на енергетиката за разрешаване на  БЕХ ЕАД за предоставяне 

на паричен заем на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД; Проект на договор за заем между „ТЕЦ 

Марица изток 2“ ЕАД и БЕХ ЕАД; документ за внесена такса за разглеждане на 

заявлението. Дружеството е представило допълнително финансови разчети и прогнози за 

периода на искания кредит.  

 

Въз основа на предоставената информация и документи от заявителя и 

направеното проучване, Комисията приема за установени следните факти и 

произтичащите от тях изводи: 

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

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

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

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

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

строителна и ремонтна дейност в областта на електроенергетиката и топлоенергетиката, 

строителна и ремонтна дейност в областта на електропроизводството и 

топлопроизводството, инвестиционна дейност, придобиване и разпореждане с авторски 

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

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

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

след получаване на разрешението или лиценза.  

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

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

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

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

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

собственик на капитала е БЕХ ЕАД, ЕИК 831373560. 

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

дейността „производство на електрическа енергия“.  
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С подаденото заявление дружеството е поискало да му бъде издадено разрешение 

да сключи договор за заем с БЕХ ЕАД с предмет предоставяне на вътрешнофирмен 

оперативен заем за финансиране дейността на дружеството в размер на 60 000 000 

(шестдесет милиона) лева. Сделката има за цел погасяване на част от просрочени 

задължения на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД към „Мини Марица изток“ ЕАД. 

Видно от  представения проект на договор, заемът ще бъде сключен при следните 

условия: 

1. Целево предназначение - погасяване на задължения от „ТЕЦ Марица изток 2“ 

ЕАД, към „Мини Марица изток“ ЕАД; 

2. Главница - 60 000 000 лева; 

3. Лихвен процент по заема - до 4,49% годишно; 

4. Лихва за забава - ОЛП+10%, изчислена за всеки ден просрочие; 

5. Срок на действие на договора - 48 месеца,  в т.ч. гратисен период - 12 месеца и 

срок за погасяване - 36 месеца; 

6. Начин на изплащане – съгласно Погасителен план, Приложение 1 към Проект на 

договор за заем между „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД и БЕХ ЕАД. 

 Погасителния план за погасяване на задълженията по договора се състои от 

анюитентни вноски за главницата и за лихвата, извършвани три пъти месечно: 

 

Сума на заема: 60 000 000 лв. 

Годишен лихвен процент: 4,49% 

Период (брой вноски): от 01.06.2017 г. до 31.05.2020 г. 144 

Гратисен период (брой вноски): от 01 06.2016 г. до 31.05.2017 г. 36 

Погасителна вноска (3 пъти в месеца): 594 157,83 лв. 

Месечна погасителна вноска: 1 782 473,48 лв. 

 

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

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

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

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

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

погасяване 36 месеца. Следователно разглежданата сделка попада в приложното поле на 

чл. 21, ал. 1, т. 23, пр. 2 от ЗЕ във връзка с чл. 92, ал. 1, т. 2 от НЛДЕ, искането е 

допустимо и КЕВР следва да се произнесе по него. В тази връзка КЕВР следва да извърши 

преценка дали сключването на сделката ще доведе до нарушаване на сигурността на 

снабдяването вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятие.  

Предвид горното, е извършен анализ на финансово-икономическото състояние на 

заявителя на база годишния финансов отчет на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД за 2015 г.  

В резултат на извършено текущо наблюдение за постигнатите технико-

икономически и финансови резултати през 2015 г. е установено, че „ТЕЦ Марица изток 2“ 

ЕАД отчита загуба в размер на 72 001 хил. лв. при отчетена загуба предходната година от 

35 021 хил. лв. Дружеството е отчело друг всеобхватен доход за периода или общо 

всеобхватния доход за 2015 г. е загуба от 71 179 хил. лв. при отчетен общ всеобхватен 

доход за 2014 г. в размер на 3 421 хил. лв.  

От направения анализ е видно, че приходите от продажби към 31.12.2015 г. са с 

ръст от 8,5% на 626 535 хил. лв. от 577 384 хил. лв. за предходната година, докато 

разходите нарастват с 16,09%.  

Приходите от продажба на електрическа енергия и разполагаема мощност за 2015 г. 

са, както следва: 

 продажба на електрическа енергия на „Национална електрическа компания“ 

ЕАД (НЕК ЕАД, обществен доставчик) - 59 003 хил. лв.; 

 продажба на електрическа енергия на свободен пазар - 496 516 хил. лв.;  

 продажба на разполагаема мощност на НЕК ЕАД - 32 106 хил. лв.;  
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 продажба на студен резерв на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД (ЕСО 

ЕАД) - 5 898 хил. лв.;   

 продажба на ПР и ВР на ЕСО ЕОД - 4 596 хил. лв.;  

 продажба на балансираща енергия на ЕСО ЕАД - 90 хил. лв.; 

 приходи от участие регулиране нагоре на ЕСО ЕАД - 28 326 хил. лв. 

 С най-голям относителен дял 79% са продажбите  на електрическа енергия на 

свободен пазар. 

Въз основа на направения анализ на база балансова структура към края на 2015 г., 

може да бъде направен извод, че „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД не разполага с достатъчен 

размер оборотни средства за обслужване на текущите задължения, собственият капитал е 

в размер, който не покрива нетекущите и текущи задължения и не е достатъчен за 

обезпечаване изпълнението на инвестиционните мероприятия. 

С оглед подобряване на финансовото състояние и ликвидността на „ТЕЦ Марица 

Изток 2“ ЕАД на 09.05.2016 г. е вписано увеличение на основния капитал в размер на 49 

550 780 лева, чрез апортна вноска от БЕХ ЕАД, представляваща задължение по главници 

по заем, отпуснат от холдинга към „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД, което е доказателство за 

подкрепа от едноличния собственик. 

През 2016 г. дружеството очаква продажбите да са в същите обеми като 2015 г., 

което ще осигури регулярни постъпления и възможност за обслужване на задълженията.  

Дружеството е представило финансова обосновка и прогнозни финансови отчети за 

периода на кредита (2016 г. - 2020 г.). „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД предвижда намаление 

на приходите от продажби на електрическа енергия за регулиран пазар и значително 

увеличение на приходите от продажби на студен резерв, като от 29 587 хил. лв. през 2016 

г. да достигнат 119 399 хил. лв. за 2020 г. Дружеството прогнозира отрицателен финансов 

резултат за 2016 г. и 2017 г., съответно загуби в размер на 72 638 хил. лв. и 58 914 хил. лв. 

За останалия период на бизнес плана, „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД прогнозира да 

реализира печалба, съответно в размер на 3 108 хил. лв. за 2018 г., 7 274 хил. лв. за 2019 г. 

и 10 363 хил. лв. за 2020 г. 

Дружеството е представило прогнозни парични потоци за периода на кредита, 

отчитащи ефекта от постъпленията, респективно плащанията от заеми. Прогнозният 

паричен поток на дружеството е представен в следващата таблица: 

                          хил.лв. 

  2016 г.  2017 г.  2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Парични наличности 

от оперативна дейност 
163 738 142 868 150 429 153 615 146 494 

Нетен паричен поток 

от оперативна дейност 
104 698 89 772 106 333 107 982 99 826 

Парични потоци от 

инвестиционна дейност 
-121 349 -116 596 -109 056 -61 796 -55 041 

Парични потоци от 

финансова дейност 
17 277 27 358 2 761 -45 830 -44 615 

Измененения на 

паричните средства и 

парични еквиваленти 

626 534 38 356 170 

Пари и парични 

еквиваленти в края на 

периода 

1 102 1 616 1 634 1 970 2 120 

 

Въз основа на гореизложеното, Комисията счита, че ако „ТЕЦ Марица изток 

2“ ЕАД спази заложените параметри в представените финансови разчети и прогнози 

за периода на кредита, сделката няма да доведе до нарушаване сигурността на 

снабдяването вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятие. 
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Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23, пр. 2 от Закона за 

енергетиката, във връзка с чл. 92, ал. 1, т. 2, ал. 4, т. 2 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за 

лицензиране на дейностите в енергетиката 

   

КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

РЕШИ: 

 

Разрешава на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД с ЕИК 123531939, със седалище и адрес 

на управление: област Стара Загора, община Раднево, с. Ковачево, да сключи с „Български 

Енергиен Холдинг” ЕАД Договор за заем в размер на 60 000 000 (шестдесет милиона) 

лева, съгласно представения със заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-31 от 01.06.2016 г. проект на 

договор, ведно с приложенията към него. 

 

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

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

Златев, Евгения Харитонова, Валентин Петков. 

 

Решението е взето със седем гласа „за”, от които четири гласа (А. Йорданов, В. 

Владимиров, Г. Златев, Е. Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в 

енергетиката. 

 

 

По т.1. Комисията, като разгледа заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-29 от 31.05.2016 г. от 

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

залог върху съвкупност от вземания, установи следното: 

 

В Комисията за енергийно и водно регулиране е постъпило заявление с вх. № Е-

ЗЛР-Р-29 от 31.05.2016 г. от „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД с искане за издаване на 

разрешение за учредяване на залог върху съвкупност от вземания.  

Към заявлението дружеството е представило следните копия от документи: 

Уведомление за цесия на парично вземане № 1985.0415 от 07.04.2015 г. от „Мини Марица 

– Изток“ ЕАД до „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД; Декларация – потвърждение от 23.04.2016 

г. от „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД до „Мини Марица – Изток“ ЕАД; Молба – искане от 

„ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД до „Търговска банка Д“ АД; Писмо с изх. № 16939 от 

12.05.2016 г. от „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД до „Търговска банка Д“ АД; документ за 

внесена такса за разглеждане на заявлението.  

С писмо с изх. № 19646 от 06.06.2016 г. заявителят е представил проект на 

споразумение за разсрочване на задълженията на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД към 

„Търговска банка Д“ АД и проект на договор за особен залог на вземания в полза на  

„Търговска банка Д“ АД. 

 

Въз основа на представените документи и информация от заявителя и 

извършеното проучване, Комисията приеме за установено следното: 

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

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

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

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

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

строителна и ремонтна дейност в областта на електроенергетиката и топлоенергетиката, 

строителна и ремонтна дейност в областта на електропроизводството и 

топлопроизводството, инвестиционна дейност, придобиване и разпореждане с авторски 

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

обекти на интелектуалната собственост, както и всяка друга дейност незабранена със 
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закон  или друг нормативен акт,  а когато се изисква издаване на разрешение или лиценз, 

след получаване на разрешението или лиценза.  

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

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

седемдесет и шест хиляди триста и петдесет) лева. 

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

дейността „производство на електрическа енергия“.  

С подаденото заявление дружеството е направило искане за издаване на 

разрешение за учредяване на особен залог в полза на „Търговска банка Д“ АД върху 

всички настоящи и бъдещи вземания на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД, произтичащи от 

Договор № 14087 от 30.10.2015 г., сключен с „Енерджи МТ“ ЕАД за продажба на 

електрическа енергия и от евентуалните анекси към него.  

Предпоставка за исканото разрешение за учредяване на особен залог е Договор за 

цесия на парично вземане № 1985.0415 от 07.04.2015 г., с който „Мини Марица – Изток“ 

ЕАД (цедент) е прехвърлило на „Търговска банка Д“ АД (цесионер) вземания си спрямо 

„ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД в общ размер 10 000 000 (десет милиона) лева с ДДС, без 

дължимите върху тях вече възникнали към датата на договора за цесия лихви за забава, 

произтичащи от Споразумение за доставка на лигнитни въглища от 01.07.2010 г. и 

Допълнително споразумение от 19.06.2014 г., сключено между „ТЕЦ Марица изток 2“ 

ЕАД и „Мини Марица – Изток“ ЕАД. 

С декларация - потвърждение № 15208 от 23.04.2015 г. до „Търговска банка Д“ АД 

„ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД дава съгласие за прехвърляне на вземанията по описаните по-

горе споразумения и декларира, че ще заплати по указана от банката сметка най-късно до 

07.04.2016 г. задълженията си, произтичащи от фактури за доставка на лигнитни въглища, 

посочени от „Мини Марица – Изток“ ЕАД, както следва: 

- Фактура № 1000013896 от 31.12.2014 г., по която се прехвърля остатък от 

вземания в размер на 800 209,58 (осемстотин хиляди двеста и девет и 0,58) лв. с ДДС; 

- Фактура № 1000013897 от 31.12.2014 г., за сумата 3 104 387,68 (три милиона сто 

и четири хиляди триста осемдесет и седем и 0,68) лв. с ДДС; 

- Фактура № 1000013946 от 14.01.2015 г., по която се прехвърля остатък от 

вземания в размер на 3 432 545,88 (три милиона четиристотин тридесет и две хиляди 

петстотин четиридесет и пет и 0,88) лв. с ДДС; 

- Фактура № 1000013947 от 14.01.2015 г., по която се прехвърлят частично 

вземания в размер на 2 662 856,86 (два милионна шестстотин шестдесет и две хиляди 

осемстотин петдесет и шест и 0,86) лв. с ДДС. 

„ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД посочва, че поради невъзможност да  погаси до 

07.04.2016 г. задължението към „Търговска банка Д“ АД, с молба – искане изх. № 8499 от 

12.03.2016 г. до банката е поискало разсрочване на задължението, произтичащо от 

Договора за цесия на парично вземане № 1985.0415 от 07.04.2015 г., съгласно погасителен 

график – 9 (девет) равни вноски по 1 111 111.11 лв., считано от 29.04.2016 г. до 30.12.2016 

г., включително.  

Като обезпечение на горното задължение „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД е 

предложило да учреди особен залог върху вземания, произтичащи от Договор № 14087 от 

30.10.2015 г., сключен с „Енерджи МТ“ ЕАД, което е одобрено от „Търговска банка Д“ 

АД. 

Заявителят посочва, че в резултат на проведена кореспонденция „Търговска банка 

Д“ АД предлага на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД нов график за погасяване на задълженията 

- 8 (осем) равни месечни вноски, всяка в размер на 1 250 000 лв., дължими и платими на 25 

число ежемесечно, считано от 25.04.2016 г. до 25.11.2016 г., като считано от 07.04.2016 г. 

длъжникът дължи на банката редовна лихва формирана от едномесечен SOFIBOR, плюс 

надбавка в размер на 5,964 процентни пункта, но не по-малко от 6% годишно. 
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„Български Енергиен Холдинг“ ЕАД (БЕХ ЕАД) като едноличен собственик на 

капитала на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД е предложило на дружеството търговски заем без 

обезпечение при лихвен процент в размер на 4,50% на годишна база, с който да бъде 

погасено задължението към „Търговска банка Д“ АД. 

„ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД уведомява, че на 25.04.2016 г. и на 25.05.2016 г. е 

погасило част от задължението си към банката на обща стойност 2 500 000 (два милиона и 

петстотин хиляди) лева на две вноски по 1 250 000  (един милион двеста и петдесет 

хиляди) лева, в резултат на което към настоящия момент размерът на задължението е на 

стойност 7 500 000 (седем милиона и петстотин хиляди) лева.  

Във връзка изложеното, „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД заявява, че е получено 

уверение от „Търговска банка Д“ АД, че банката ще редуцира лихвения процент, както и 

че остатъкът от задължението може да бъде разсрочено за 12 месеца на 12 равни вноски 

по 625 000 (шестстотин двадесет и пет хиляди) лева. 

Горните обстоятелства са заложени в представения от дружеството проект на 

Споразумение между „Търговска банка Д“ АД и „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД, в което е 

редуциран лихвеният процент на едномесечен SOFIBOR, плюс надбавка в размер на 4,49 

процента, но не по-малко от 4,5% годишно. При забава на погасяване на главницата 

длъжникът се задължава да заплати на банката лихва за забава в размер съгласно 

договореното в Споразумение за доставка на лигнитни въглища на 01.07.2010 г., изменено 

с Допълнително споразумение от 19.06.2014 г.  

Представеният проект на договор за особен залог на вземания между „Търговска 

банка Д“ АД и „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД урежда предвиденото по-горе учредяване на 

първи по ред особен залог върху всички настоящи и бъдещи вземания на „ТЕЦ Марица 

изток 2“ ЕАД, произтичащи от Договор № 14087 от 30.10.2015 г., сключен с „Енерджи 

МТ“ ЕАД за продажба на електрическа енергия и от евентуалните анекси към него. 

Заложените вземания в полза на „Търговска банка Д“ АД служат за обезпечаване на 

вземането на банката по горепосочените фактури за доставка на въглища в размер на 

непогасената главница на стойност 7 500 000 (седем милиона и петстотин хиляди) лева, 

ведно с всички лихви, неустойки, комисионни, такси и разходите по тяхното събиране до 

окончателното им изплащане.  

Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗЕ КЕВР разрешава извършването на разпореждане с 

имущество, с което се упражнява лицензионна дейност в случаите, предвидени в този 

закон, както и на други сделки, които водят или могат да доведат до нарушаване 

сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятие. На 

основание чл. 53, ал. 5 от ЗЕ и чл. 92, ал. 1, т. 1 от НЛДЕ, КЕВР дава разрешение за 

учредяване на залог, включително особен залог или ипотека върху имущество. Въпреки 

че, не е налице чистата хипотеза на сделка на разпореждане или на учредяване на залог, 

включително особен залог върху имущество, с което се осъществява лицензионна 

дейност, учредяването на особен залог върху вземания, като обезпечение на сключеното 

СЗЕ, е допустимо след даване на разрешение от страна на КЕВР, тъй като съгласно чл. 21, 

ал. 1, т. 23 от ЗЕ Комисията разрешава извършването на други сделки, които водят или 

могат да доведат до нарушаване сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост 

на енергийното предприятие. В тази връзка КЕВР следва да извърши преценка дали 

сключването на сделката ще доведе до нарушаване на сигурността на снабдяването 

вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятие. 

Предвид горното, в резултат на извършено текущо наблюдение за постигнатите 

технико-икономически и финансови резултати през 2015 г. е установено, че „ТЕЦ Марица 

изток 2“ ЕАД отчита загуба в размер на 72 001 хил. лв. при отчетена загуба предходната 

година от 35 021 хил. лв. Дружеството е отчело друг всеобхватен доход за периода или 

общо всеобхватния доход за 2015 г. е загуба от 71 179 хил. лв. при отчетен общ 

всеобхватен доход за 2014 г. в размер на 3 421 хил. лв.  

От направения анализ е видно, че приходите от продажби към 31.12.2015 г. са с 

ръст от 8,5% на 626 535 хил. лв. от 577 384 хил. лв. за предходната година, докато 

разходите нарастват с 16,09%.  
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Приходите от продажба на електрическа енергия и разполагаема мощност за 2015 г. 

са, както следва: 

 продажба на електрическа енергия на „Национална електрическа компания“ 

ЕАД (НЕК ЕАД, обществен доставчик) - 59 003 хил. лв.; 

 продажба на електрическа енергия на свободен пазар - 496 516 хил. лв.;  

 продажба на разполагаема мощност на НЕК ЕАД - 32 106 хил. лв.;  

 продажба на студен резерв на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД (ЕСО 

ЕАД) - 5 898 хил. лв.;   

 продажба на разполагаемост за първично и вторично регулиране на ЕСО ЕАД - 

4 596 хил. лв.;  

 продажба на балансираща енергия на ЕСО ЕАД - 90 хил. лв.; 

 приходи от участие регулиране нагоре на ЕСО ЕАД - 28 326 хил. лв. 

 С най-голям относителен дял 79% са продажбите  на електрическа енергия на 

свободен пазар. 

Въз основа на направеният анализ на база балансова структура към края на 2015 г., 

може да бъде направен извод, че „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД не разполага с достатъчен 

размер оборотни средства за обслужване на текущите задължения, собственият капитал е 

в размер, който не покрива нетекущите и текущи задължения и не е достатъчен за 

обезпечаване изпълнението на инвестиционните мероприятия. 

С оглед подобряване на финансовото състояние и ликвидността на „ТЕЦ Марица 

Изток 2“ ЕАД на 09.05.2016 г. е вписано увеличение на основния капитал в размер на 49 

550 780 лева, чрез апортна вноска от БЕХ ЕАД, представляваща задължение по главници 

по заем, отпуснат от холдинга към „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД, което е доказателство за 

подкрепа от едноличния собственик. 

През 2016 г. дружеството очаква продажбите да са в същите обеми като през 2015 

г., което ще осигури регулярни постъпления и възможност за обслужване на задълженията 

към банката при условията на приетият от банката ангажимент за разсрочване на остатъка 

на задължението от 7 500 000 лв. на 12 месечни вноски и на редуциране на лихвеният 

процент. Освен това като допълнително обезпечение може да се предостави и учредяване 

на особен залог върху вземания, произтичащи от договори за продажба на електрическа 

енергия на свободния пазар.  

 

Въз основа на гореизложеното, Комисията счита, че учредяването на особен 

залог върху всички настоящи и бъдещи вземания на „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД, 

произтичащи от Договор № 14087 от 30.10.2015 г., сключен с „Енерджи МТ“ ЕАД 

няма да доведе до нарушаване сигурността на снабдяването вследствие на 

задлъжнялост на енергийното предприятие.  

 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 53, ал. 5 от 

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

лицензиране на дейностите в енергетиката  

 

КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

РЕШИ: 

 

Разрешава на „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД да учреди в полза на „Търговска банка Д“ 

АД особен залог върху вземания, съгласно приложения проект на договор към заявление 

вх. № Е-ЗЛР-Р-29 от 31.05.2016 г. 

 

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

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

Златев, Евгения Харитонова, Валентин Петков. 
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Решението е взето със седем гласа „за”, от които четири гласа (А. Йорданов, В. 

Владимиров, Г. Златев, Е. Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в 

енергетиката. 

 

 

По т.3. Комисията, след като разгледа заявления с вх. № Е-ЗЛР-Р-20 от 12.04.2016 

г. и вх. № Е-ЗЛР-Р-21 от 12.04.2016 г., подадени от „Топлофикация Русе” ЕАД, за 

издаване на разрешение за сключване на договор за заем и за издаване на 

разрешение за учредяване на особен залог върху търговското предприятие, установи 

следното: 

 

„Топлофикация Русе” ЕАД е подало в Комисията за енергийно и водно регулиране 

заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-20 от 12.04.2016 г. с искане за издаване на разрешение за 

сключване на договор за заем за осигуряване на средства за изграждане на сероочистваща 

инсталация и с вх. № Е-ЗЛР-Р-21 от 12.04.2016 г. с искане за разрешение за учредяване на 

особен залог върху търговското предприятие на дружеството. Към заявление с вх. № Е-

ЗЛР-Р-20 от 12.04.2016 г. дружеството е представило следните документи: проект на 

Договор за заем; план за погасяване на задълженията по Договор за заем; протокол от 

заседание на Съвета на директорите на „Топлофикация Русе“ ЕАД от 05.04.2016 г.; 

финансова обосновка; документ за внесена такса. Към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-21 от 

12.04.2016 г дружеството е представило следните документи: проект на Договор за заем; 

протокол от заседание на Съвета на директорите на „Топлофикация Русе“ ЕАД от 05.04.2016 г.; 

документ за внесена такса. 

Във връзка с горното със Заповед № З-E-59 от 20.04.2016 г. на председателя на КЕВР 

е създадена работна група със задача да проучи обстоятелствата, съдържащи се в 

заявленията и приложенията към тях за установяване на основателността на исканията. 

След преглед на подадените заявления за съответствие с изискванията на Закона за 

енергетиката (ЗЕ) и Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в 

енергетиката (НЛДЕ) на заявителя е изпратено писмо изх. № Е-ЗЛР-Р-20 от 20.04.2016 г., 

с което на основание чл. 7, ал. 1 от НЛДЕ от дружеството е изискано да представи: 

паричен поток за периода на обслужване на кредита с финансова обосновка за формиране 

на постъпленията /количества, цени и процент събираемост на приходите/ и на 

плащанията по направления с включени плащания по обслужване на кредита-главница, 

лихви, такси и комисионни; проект на договор за особен залог на търговското 

предприятие на „Топлофикация Русе“ ЕАД. С писма с вх. № Е-ЗЛР-Р-20 от 04.05.2016 г. и 

вх. № Е-ЗЛР-Р-20 от 13.05.2016 г. дружеството е представило исканата информация. 

„Топлофикация Русе” ЕАД е обосновало искането си за издаване на разрешение за 

сключване на договора за заем със следните аргументи: 

Дружеството посочва, че неговата главна цел е заемане на по-голям дял на пазара на 

слънчогледова люспа и въглища, а подцелите му са свързани с: разширяване мрежата от 

доставчици и договаряне на по-изгодни условия за дружеството с оглед планираното 

увеличение на търгуваните обеми; увеличаване броя на клиентите; увеличаване приходите 

от продажби; по-голям брой предлагани продукти на клиенти; поддържане на добър имидж 

на дружеството; социална отговорност; насърчаване опазването на околната среда. 

Макросредата, в която дружеството осъществява своята дейност, се характеризира с 

инфлация, високо равнище на безработица в Русе - 12,9%, сравнително ниски 

средномесечни доходи на населението в гр. Русе, с недостиг на външни инвеститори. 

„Топлофикация Русе” ЕАД твърди, че финансовата му програма е насочена към 

осигуряване на средства за реализиране на инвестиционните намерения на дружеството, 

повишаване на ликвидността и поддържане на размера на привлечения капитал в оптимални 

граници. 

 „Топлофикация Русе“ ЕАД посочва, че е включено в Преходния национален план 

(ПНП), приет с Решение № 1083 на Министерския съвет от 28.12.2012 г. Съгласно ПНП, 
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парогенератори № 5, № 7, № 8 и Блок № 4 се освобождават от задължението за спазване на 

нормите за допустими емисии или на степените на десулфуризация в съответствие с 

установените в ПНП срокове. В плана е включена таблица, в която са определени таваните на 

емисиите за всеки от замърсителите - азотни оксиди, серен диоксид и прах, за периода 2016 – 

2019 г. и за първото полугодие на 2020 г. 

 

Определените годишни тавани за емисии SO2 ca както следва: 

Години  Парагенератори № 4 и 5 

включени в комин № 2  

Парагенератори № 7 и 8 

включени в комин № 3  

Общо (t/y)  

 

 

Тавани (t/y)  Тавани (t/y)  SO2  

 

 

SO2  SO2   

 2016  664  523  1187  

2017  553  436  989  

2018  442  348  790  

2019  332  261  593  

2020  166  130.5  296.5  

 

Дружеството посочва, че сроковете за извършване на реконструкции на 

съоръженията, посочени в ПНП, са както следва: 

 

Парогенератори за 

привеждане в ТЕЦ 

„Русе-изток"  

Реконструкции на съоръженията за постигане на приложимите 

норми за допустими емисии за SO2, NOx и прах, посочени в 

приложение V към Директива 2010/75/ЕС  

ПГ№5 (разменен 

с ПГ 7)  
от 01.06.2016 г. - до 01.06.2017 г.  

ПГ№ 8   от 01.06.2017 г. - до 01.06.2018 г  

ПГ№ 7   от 01.06.2018 г. - до 01.06.2019 г.  

ПГ№ 4  от 31.12.2018 г. - до 31.12.2019 г.  

 

Като технология за сероочистващите инсталации (СОИ) е избран мокър варовиков 

метод. Съдържащият се в димните газове S02, реагира със суспензия от варовик. Полученият 

гипс се отделя и депонира. Технологията е добре проверена, позволява очистване над 95% и се 

използва в много централи. СОИ се състои от следните компоненти: 

- Хоризонтален абсорбер 

- Агрегатно помещение 

- Варово стопанство (общо за всички инсталации) 

С оглед гореизложеното, дружеството предприема стъпки за осигуряване на средства за 

изграждане на СОИ, посредством договор за заем. 

С изграждането на СОИ „Топлофикация Русе“ ЕАД планира да спести средства от 

санкции за изпускане на серен диоксид, азотни оксиди и прах над допустимите норми. При 

системни нарушения на Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 

ноември 2010 г. относно емисиите от промишлеността (комплексно предотвратяване и 

контрол на замърсяването), последствията могат да доведат до нарушаване работния процес 

на дружеството и преустановяване работата на централата. Според дружеството, това ще 

наруши стабилността на Енергийната система на Република България, социалната 

ангажираност към училища, градини, ясли, а също така и увеличаване безработицата в  

гр. Русе. 

 

Въз основа на предоставената информация и документи от заявителя и 
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направеното проучване са установени следните факти и са направени следните 

изводи: 

„Топлофикация Русе” ЕАД е еднолично акционерно дружество, учредено по реда 

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

Министерството на правосъдието с ЕИК 117005106, със седалище и адрес на управление: 

Република България, област Русе, община Русе, град Русе 7009, ул. „ТЕЦ Изток“ № 1, с 

предмет на дейност: производство на електрическа и топлинна енергия, комбинирано 

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

поддръжка и експлоатация на газопроводи ниско налягане и други дейности и услуги, 

обслужващи основната дейност, както и всяка друга незабранена от закона дейност.  

„Топлофикация Русе” ЕАД е титуляр на лицензия № Л-029-03 от 15.11.2000 г. за 

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

20 (двадесет) години, изменена с Решение № И1-Л-029-03 от 14.05.2003 г. и № И2-Л-029-

03 от 22.01.2007 г. на ДКЕВР. „Топлофикация Русе” ЕАД е титуляр и на лицензия № Л-

030-05 от 15.11.2000 г. за извършване на дейността „пренос на топлинна енергия“ на 

територия в град Русе за срок от 20 (двадесет) години, изменена с Решение № И1-Л-030-05 

от 14.02.2005 г. и № И2-Л-030-05 от 22.01.2007 г. на ДКЕВР. 

 Заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-20 от 12.04.2016 г. е подадено на основание чл. 

21, ал. 1, т. 23 от ЗЕ и чл. 92, ал. 1, т. 2 от НЛДЕ, като с него се иска издаване на 

разрешение за сключване на сделка, която води или може да доведе до нарушаване на 

сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятие, а 

именно: сключване на договор за заем с „Про Трейд Финанс Консулт“ ЕООД. Заявление с 

вх. № Е-ЗЛР-Р-21 от 12.04.2016 г. е подадено на основание чл. 53, ал. 5 от ЗЕ и чл. 92, ал. 

1, т. 1 от НЛДЕ, като с него се иска даването на разрешение за учредяване на особен залог 

върху търговското предприятие на дружеството. 

 

Проект на договор за заем между „Про Трейд Финанс Консулт“ ЕООД и 

„Топлофикация Русе“ ЕАД 

Съгласно проекта на договор заемодателят „Про Трейд Финанс Консулт“ ЕООД се 

задължава да предостави заем в размер до 10 000 000 (десет милиона) лева за изграждане 

на сероочистваща инсталация, който ще се усвоява на траншове по банков път, съгласно 

писмена или устно съгласувана договорка, до 25-то число на месеца, предхождащ месеца 

на усвояването. Условията на заема са:  

- Срок на кредита до 10 (десет) години; 

- Лихва: основен лихвен процент плюс надбавка от 7,5 пункта за дните на 

фактическото ползване на кредита и до размера на усвоената главница; 

- При неплащане на лихвата в срок се начислява неустойка в размер на 0,08% за 

всеки ден просрочие върху забавената сума; 

- Заемодателят има право да променя едностранно лихвения процент в зависимост 

от размера на инфлацията в страната без сключване на допълнително споразумение със 

Заемателя; 

- В случай на неизпълнение на задълженията на Заемателя, Заемодателят има 

право да увеличи размера на лихвата с 3 пункта. При условие, че въпреки забавата 

Заемателят изпълни задълженията си, размерът на лихвата, увеличен с 3 пункта, се 

намалява до договорения лихвен процент, от датата на която Заемодателят приеме, че 

Заемателят е изпълнил задълженията си по договора; 

- Еднократна такса за разглеждане на искането за кредит, съгласно тарифата; 

- Комисионна за управление на кредита в годишен размер на 0,65% от одобрената 

сума по договора за заем, дължима в последния работен ден на всяко тримесечие; 

- Комисионна за ангажимент 3% годишно върху неусвоената част от кредита, след 

първата година; 

- Обезпечение – залог на търговското предприятие на Заемателя. 

- Краен срок на издължаване 30.04.2025 г. 

С решения по Протокол от 05.04.2016 г., т. 1 и т. 2 Съветът на директорите на 
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„Топлофикация Русе“ ЕАД е приел решения: за сключване на договор за заем с „ Про 

Трейд Финанс Консулт“ ЕООД за сумата до 10 000 000 (десет милиона) лева със срок на 

връщане 10 години, предназначена за изграждане на сероочистваща инсталация; за 

обезпечение на предоставения заем – учредяване на залог на търговското предприятие на 

„Топлофикация Русе“ ЕАД. 

 

Проект на договор за залог на търговско предприятие  

Договорът за залог се сключва за обезпечаване изпълнение на задълженията на 

„Топлофикация Русе“ ЕАД към „Про Трейд Финанс Консулт“ ЕООД в размер на 10 000 

000.00 (десет милиона) лева, произтичащи по силата на договора за заем между страните, 

описан по-горе. 

Предмет на договора е учредяване на залог върху търговското предприятие на 

„Топлофикация Русе“ ЕАД, като съвкупност от права, задължения и фактически 

отношения и на отделни негови активи, в това число имущество, с което се извършва 

лицензионна дейност и друго имущество, подробно описано в приложения, неразделна 

част от договора.  

Залогът върху отделните активи, включени в търговското предприятие, подлежи на 

вторично вписване, съгласно чл. 21 от Закона за особените залози (ЗОЗ) в Централния 

регистър на особените залози и съответните служби по вписванията по 

местонахождението на недвижимите имоти. 

Учреденият в полза на кредитора залог върху търговското предприятие на 

залогодателя се счита за надлежно учреден и по отношение на имущество, придобито след 

учредяването на залога включено в търговското предприятие.  

 

На основание чл. 92, ал. 1, т. 2 от НЛДЕ, КЕВР дава разрешение за извършване на 

сделки, които водят или могат да доведат до нарушаване сигурността на снабдяването 

вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятие, а съгласно чл. 92, ал. 1, т. 1 от 

НЛДЕ, КЕВР дава разрешение за учредяване на залог, включително особен залог или 

ипотека върху имущество, с което се осъществява лицензионна дейност. В изпълнение на 

разпоредбата на чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗЕ Комисията разрешава извършването на 

разпореждане с имущество, с което се упражнява лицензионна дейност в случаите, 

предвидени в този закон, както и на други сделки, които водят или могат да доведат до 

нарушаване сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост на енергийното 

предприятие. Следователно и двете разглеждани сделки попадат в приложното поле на чл. 

21, ал. 1, т. 23 от ЗЕ, искането е допустимо и КЕВР следва да се произнесе по него. В 

разглеждания случай КЕВР следва да извърши преценка дали сключването на сделките ще 

доведе до нарушаване на съществени условия за осъществяване на лицензионната 

дейност, включително принципите по чл. 23 ЗЕ (арг. от чл. 92, ал. 1 и ал. 4 от НЛДЕ). 

Представеният проект на Договор за особен залог на търговското предприятие не 

включва клаузи, гарантиращи, че при принудително изпълнение ще бъдат спазени 

изискванията на чл. 53, ал. 1 от ЗЕ, съгласно които разпореждане с имуществото, с което 

се осъществява дейността по лицензията, може да се извършва само в неговата цялост 

след разрешение на Комисията.  

 

 Към настоящия момент, „Топлофикация Русе” ЕАД осъществява дейността 

по лицензия № Л-029-03 от 15.11.2000 г. за производство на електрическа и топлинна 

енергия и лицензия № Л-030-05 от 15.11.2000 г. за пренос на топлинна енергия със 

съществуващото оборудване състоящо се от следните основни съоръжения: 

- 2 броя Енергийни парогенератори – 1В-96-220, всеки един с номинално 

паропроизводство 220 t/h, номинално налягане на прегрята пара 9,5 MРa, номинална 

температура на прегрята пара 540 оС и номинална температура на питателна вода 215 оС; 

- 3 броя Енергийни парогенератори – БКЗ-220-100-ПТ2, всеки един с номинално 

паропроизводство 220 t/h, номинално налягане на прегрята пара 10 MРa, номинална 

температура на прегрята пара 540 оС и номинална температура на питателна вода 215 оС; 
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- 2 броя Турбогенератори - ПТ-30-90/12/1,2, всеки един с номинална електрическа 

мощност 30 MW; 

- 2 броя Турбогенератори - ПТ-60-90/12/1,2, всеки един с номинална електрическа 

мощност 60 MW; 

- 2 броя Промишлени парни котли - ПКГМ-12, всеки един с номинално 

паропроизводство 12 t/h, номинално налягане на прегрята пара 1,3 MРa, номинална 

температура на прегрята пара 194 оС и номинална температура на питателна вода 60 оС; 

- 2 броя Енергийни парогенератори – 1В-139-365, всеки един с номинално 

паропроизводство 365 t/h, номинално налягане на прегрята пара 13,98 MРa, номинална 

температура на прегрята пара 535 оС и номинална температура на питателна вода 230 оС; 

- 2 броя Турбогенератори - К-110-130/33,6, всеки един с номинална електрическа 

мощност 110 MW. 

Общата инсталирана електрическа мощност на „Топлофикация Русе” ЕАД е  

400 MW, а общата инсталирана топлинна мощност – 644 MW. 

 

Съгласно описа на ДМА – приложение № 1 и приложение № 2 към представения 

проект на договор за залог на търговско предприятие е видно, че енергийният обект (ТЕЦ 

400 MWе), включващ основните съоръжения, спомагателните стопанства и прилежащата 

им инфраструктура, е заложен в неговата цялост и е изпълнено изискването на чл. 89, ал. 1 

от НЛДЕ. 

 

Финансови резултати на „Топлофикация Русе“ ЕАД за 2015 г. 

Общият всеобхватен доход за 2015 г. на „Топлофикация Русе“ ЕАД, съгласно 

представения одитиран годишен финансов отчет, е загуба в размер на 1 686 хил. лв., 

формиран от загуба в размер на 1 571 хил. лв. и преоценки на задълженията по планове с 

дефинирани доходи в размер на 115 хил. лв. За 2014 г. общият всеобхватен доход е загуба 

в размер на 9 889 хил. лв., формиран от загуба в размер на 9 742 хил. лв. и преоценки на 

задълженията по планове с дефинирани доходи в размер на 147 хил. лв.  

От анализа на данните, съдържащи се в Отчета за дохода, могат да бъдат направени 

следните изводи: 

- Нетните приходи от продажби на електрическа и топлинна енергия и услуги 

за 2015 г. намаляват спрямо предходната година с 23,28 %; 

- Общите разходи от оперативната дейност намаляват с 12,92%. 

Общите активи на дружеството незначително намаляват от 107 578 хил. лв. към 

31.12.2014 г. на 107 506 хил. лв. към 31.12.2015 г., вследствие на намалението на 

нетекущите активи, най-вече в частта на имоти, машини съоръжения и оборудване. 

Текущите активи се увеличават от 40 767 хил. лв. към 31.12.2014 г. на 45 871 хил. лв. към 

31.12.2015 г. от увеличените търговски и други вземания. 

Собствения капитал намалява от 62 398 хил. лв. към 31.12.2014 г. на 60 712 хил. лв. 

към 31.12.2015 г. в резултат на натрупаната загуба и намалените резерви. 

Нетекущите пасиви се увеличават от 6 600 хил. лв. към 31.12.2014 г. на 6 638 хил. 

лв. към 31.12.2015 г. Текущите пасиви се увеличават от 38 580 хил. лв. за 2014 г. на 40 156 

хил. лв. за 2015 г. най-вече в резултат на увеличените търговски и други задължения. 

Коефициентът на обща ликвидност за 2015 г. е 1,14, което означава, че 

дружеството разполага със свободни оборотни средства да обслужва текущите си 

задължения. 

Съотношението собствен капитал и дълготрайни активи за текущата година е 0,99 

и показва, че дружеството може да осигури собствен финансов ресурс, с който да 

обезпечи финансиране в нови нетекущи активи. 

Съотношението между собствен капитал и краткосрочни и дългосрочни пасиви за 

текущата година е 1,30 и е индикатор, че дружеството разполага с достатъчно собствен 

финансов ресурс за обезпечаване обслужването на дългосрочните и краткосрочните си 
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задължения.  

 

Прогнозни парични потоци за периода 2016 г. – 2025 г. 

Представената от дружеството прогноза на паричните потоци за периода на 

обслужване на кредита 2016 г. – 2025 г. е разработена при следните допускания: 

- Количествата нетна електрическа енергия, произведена от топлофикационната 

част за 2016 г. са непроменени до края на 2025 г. и са както следва: 171 153,2 MWh за 

регулиран пазар, 30 667,3 MWh за „Енерго-Про Продажби“ АД и 48 874,3 MWh за 

свободен пазар; 

- Количествата нетна електрическа енергия за продажба, произведена от 

кондензационната част (блок 4) и разполагаемата мощност за 2016 г. в отделни години до 

2025 г. се променят. Прогнозираните количества електрическа енергия за 2016 г. са 45 000 

MWh и достигат 90 000 MWh през 2025 г., а разполагаемата мощност от 668 160 MWh за 

2016 г. намалява през 2025 г. на 631 440 MWh; 

- Количествата топлинна енергия с топлоносител водна пара и гореща вода за 

реализация в годините на разглеждания период са минимално завишени от 297 711 MWh 

за 2016 г. на 307 339 MWh за 2025 г. ; 

- Цените на електрическата енергия и на топлинната енергия с топлоносител водна 

пара и гореща вода за 2016 г. са осреднени от действащите до 30.06.2016 г. и от 

прогнозните за периода 01.07.2016 г. – 30.06.2017 г. и в периода 2017 г. – 2025 г. са 

непроменени; 

- Прогнозираните приходи са определени при процент на събираемост за 2016 г. на 

електрическата енергия от топлофикационната част 84,03%, от кондензационната част 

100%, разполагаема мощност 100%, на топлинната енергия с топлоносител гореща вода 

85,20% и на топлинната енергия с топлоносител водна пара 95%. В периода 2017 г. - 2025 

г. е прогнозиран ръст в събираемостта на вземанията от продажба на електрическата и 

топлинната енергия до следните стойности в 2025 г. - 95,64% на електрическата енергия и 

87,84% на топлинната енергия; 

- Количествата въглища са в съответствие с прогнозираната производствена 

програма; 

- Цената на въглищата е изчислена на база на действаща доставна цена към 

30.04.2016 г.- 120 щ.д без ДДС за тон при предвиден курс на долара – 1,75 лв. 

- В паричните потоци от финансовата дейност е предвидено изплащане на 

съществуващ облигационен заем през 2019 г. в размер на 4 000 хил. лв. и на кредита, за 

който се иска разрешение, в размер на 10 000 хил. лв. В паричния поток са включени 

дължимите лихвипо двата заема. 

При посочените допускания паричният поток включва: 

Парични потоци от основна дейност 
- парични постъпления от клиенти, които нарастват в периода с 20% от 71 461 хил. 

лв. за 2016 г. на 85 848 хил. лв. за 2025 г. Общата стойност на паричните постъпления в 

периода е 825 747 хил. лв.;  

- парични плащания на доставчици в размер на 60 849 хил. лв. за 2016 г., които в 

2025 г. достигат 70 546 хил. лв. или е прогнозиран ръст от 16%. Общата стойност на 

плащанията за разглеждания период е 677 407 хил. лв.; 

-  парични плащания на персонала и осигурителни организации в размер на 5 588 

хил. лв. за 2016 г., които в 2025 г. достигат 6 583 хил. лв. или ръстът е 18%. Общата 

стойност на плащанията за разглеждания период е 60 931 хил. лв.; 

- парични плащания на данъци и други на стойност 4 777 хил. лв. за 2016 г., а в 

2025 г. достигат 7 050 хил. лв. или общата стойност е 65 052 хил. лв. 

Нетните парични потоци от основна дейност са положителни на обща стойност 

22 357 хил. лв. 

Парични потоци от инвестиционна дейност 
- плащания за закупуване на машини и оборудване на обща стойност 10 000 хил. 

лв. по години, съобразно графика на усвояване на кредита: 2016 г. – 3 000 хил. лв.; 2017 г. 
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- 2 100 хил. лв. и 2018 г. - 4 900 хил. лв. 

-  Нетните парични потоци от инвестиционната дейност са отрицателна величина 

на обща стойност 10 000 хил. лв. 

Парични потоци от финансова дейност 

- Постъпления по заеми 10 000 хил. лв.; 

- Постъпления по лихви в размер средно в годините по 590 хил. лв. или общо 5 900 

хил. лв. 

- Плащания за главници по заеми съгласно съответните погасителни графици – по 

съществуващ облигационен заем в размер на 4 000 хил. лв. и по новия заем в размер на 

10 000 хил. лв. или общо 14 000 хил. лв.; 

- Плащания за лихви, комисионни и други на обща стойност за периода 13 700 хил. 

лв.  

Нетните парични потоци от финансовата дейност са отрицателни на обща 

стойност 11 800 хил. лв. 

От изложеното е видно, че нетният размер на паричните наличности и еквиваленти 

е 557 хил. лв. и дружеството ще разполага с необходимия паричен ресурс да обслужва 

задълженията си по кредита. 

Въз основа на горното Комисията приема, че „Топлофикация Русе“ ЕАД“ ще 

притежава финансови възможности и ще разполага с необходимия паричен ресурс за 

обслужване на задълженията по отпуснатия кредит. Издаването на разрешение за 

учредяване на залог върху търговското предприятие, с цел обезпечаване цялостното 

изплащане на задължението по кредита, няма да наруши условията по 

осъществяване на лицензионната дейност.  

С оглед изпълнение на разпоредбата на чл. 53, ал. 1 от ЗЕ, КЕВР счита, че на 

заявителя следва да бъде указано да включи в Договора за залог на търговското 

предприятие изрична клауза, предвиждаща заложените вещи и имоти да могат да 

бъдат продавани от заложния кредитор само в тяхната цялост като енергиен обект 

след предварително разрешение на КЕВР. 

 

Изказвания по т.3:  

Докладва Ц. Камбурова. Тя отбеляза, че „Топлофикация Русе” ЕАД е подало 

заявления с две искания. Едното е за издаване на разрешение за сключване на договор за 

заем за осигуряване на средства за изграждане на сероочистваща инсталация. Като 

обезпечаване на задълженията по договора е искане за разрешение за учредяване на 

особен залог върху търговското предприятие на дружеството. Проектът на договор за заем 

е между „Про Трейд Финанс Консулт“ ЕООД и „Топлофикация Русе“ ЕАД. Съгласно 

проекта на договора заемодателят „Про Трейд Финанс Консулт“ ЕООД се задължава да 

предостави заем в размер до 10 млн. лв. за изграждане на сероочистваща инсталация, 

който ще се усвоява на траншове по банков път, съгласно писмена или устно съгласувана 

договорка, до 25 число на месеца, предхождащ месеца на усвояването Камбурова 

представи условията на заема. Представен е Протокол от 05.04.2016 г. на Съветът на 

директорите на „Топлофикация Русе“ ЕАД, който е приел решения за сключване на този 

заем, предназначен за изграждане на сероочистваща инсталация, както и за обезпечение 

на заема с учредяване на залог на търговското предприятие на „Топлофикация Русе“ ЕАД. 

Направен е анализ за постигнати финансови резултати на „Топлофикация Русе“ 

ЕАД за 2015 г., която е приключила със загуба в размер на 1 686 хил. лв. Загубата е 

намалена в сравнение с 2014 г., когато е била в размер на 9 889  хил. лв. Това се дължи на 

намалените продажби, но те значително изпреварват намалението на разходите. 

Дружеството е с добра ликвидност, което показва, че разполага с оборотни средства за 

погасяване на задълженията си. Има достатъчно собствен финансов ресурс за 

обезпечаване на задълженията както дългосрочни, така и краткосрочни.  

Камбурова запозна членовете на Комисията с допускания, които прави 

дружеството, изготвяйки прогнози на паричните потоци за периода на обслужване на 

кредита. Работната група е разгледала паричните потоци от основната, инвестиционната и 
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финансовата дейност и прави извод, че дружеството предвижда да разполага с паричен 

поток за обслужване на задълженията по кредите. Издаването на разрешение за 

учредяване на залог върху търговското предприятие с цел обезпечаване цялостното 

изплащане на задължението по кредита няма да наруши условията по осъществяване на 

лицензионната дейност. 

Е. Маринова допълни, че при прегледа на проекта на договора за особен залог на 

търговското предприятие е установено, че в него няма клауза, която да удовлетворява 

разпоредбата на чл. 53, ал. 1 от ЗЕ. В тази връзка работната група предлага на 

дружеството да бъде указано да включи в Договора за залог такава клауза. 

Е. Харитонова попита откога е лицензията на „Топлофикация Русе“ ЕАД. Тя е за 35 

години. 

Ц. Камбурова отговори, че „Топлофикация Русе“ ЕАД е титуляр на лицензия от 

2000 г. за извършване на дейността производство на електрическа и топлинна енергия за 

20 г. Лицензията е изменена 2005 г. за извършване на дейността пренос на топлинна 

енергия, също за 20 г. 

Е. Харитонова каза, че това е 2020 г. В същото време те вземат кредит до 2025 г. 

Е. Маринова отговори, че този проблем е обсъждан в рамките на работната група. 

Установили са, че срокът на кредита надхвърля с няколко години срока на лицензията. 

Достигнали са до извода, че не може да се дадат указания на дружеството да съобрази 

срока на кредита със срока на лицензията, защото това ще утежни условията по кредита 

(ще имат по-високи вноски). Преценката на работната група е била, че ако след изтичане 

на срока на лицензията дружеството не получи удължаване и вече няма лицензия, няма да 

е лицензиант и Комисията няма да води отговорност за него. За останалите 5 г. 

отговорността е на дружеството. 

Е. Харитонова цитира, че до 2018 г. дружеството е на загуба с кондензационната 

част, след което излизат на печалба, поради увеличени количества. Харитонова попита 

какво означават тези увеличени количества, това означава ли, че дружеството ще отиде на 

свободния пазар. 

Ц. Камбурова отговори, че количествата нетна електрическа енергия са 

непроменени до края на 2025 г. Количествата нетна електрическа енергия за продажба, 

произведена от кондензационната част, в отделни години до 2025 г. се променят. 

Прогнозираните количества електрическа енергия за 2016 г. са 45 000 MWh и достигат 90 

000 MWh през 2025 г. Това са параметри, по които „Топлофикация Русе“ ЕАД са 

направили прогнозата си. 

Е. Харитонова каза, че се е интересувала от кондензационната част, защото 

участват в търгове на студен резерв. Останалото трябва да отиде на свободния пазар. 

С. Тодорова попита как се наричат двете страни – заемодател и залогодател. 

Е. Маринова отговори, че по кредита са кредитодател и кредитополучател, а по 

залога са заемодател и заемополучател. 

С. Тодорова каза, че терминологията трябва да се уеднакви. На стр.3 е написано: 

Заемодателят има право да променя едностранно лихвения процент в зависимост от 

размера на инфлацията в страната без сключване на допълнително споразумение със 

Заемодателя. Тодорова попита кой с кого сключва споразумение. 

Ц. Камбурова отговори, че това са условията, посочени в проекта на договора 

между двете страни. Нищо не е променяно от работната група. 

С. Тодорова каза, че според нея има грешка, както има такава и в следващия 

параграф: В случай на неизпълнение на задълженията на Заемателя, Залогодателят има 

право да увеличи размера на лихвата. Тодорова попита не е ли обратното. 

Ц. Камбурова отговори, че Заемателят е кредитополучателят. В договора се 

използва тази терминология, която не е изменена в доклада. 

С. Тодорова каза, че намира това за грешка. Когато се цитира нещо, трябва да се 

направи в курсив или кавички, за да не изглежда, че Комисията сама е направила тези 

грешки. 

И. Н. Иванов каза, че е очевидна и грешката в предния абзац. 
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Ц. Камбурова каза, че ще се проверят тези неща по договора. 

И. Н. Иванов обобщи да бъдат поправени грешките и да бъде уеднаквена 

терминологията. 

С. Тодорова допълни да се направи така, че да личи, че е взето от договора, а не е 

написано от Комисията. 

Е. Маринова каза, че ще бъде отбелязано, че условията на заема са според проекта 

на договора. 

С. Тодорова каза първо да се провери не е ли направена грешка при преписването 

от проекта на договора. Ако е вярно, да се сложи по подходящ начин. Тодорова коментира 

прогнозни парични потоци на стр.6. Има количества енергия за регулиран пазар, след 

което 30 667,3 MWh за Енерго-Про. Тодорова попита какво е това количество. 

Ц. Камбурова отговори, че са ги предвидили за продажба на Енерго-Про. 

С. Тодорова каза, че Енерго-Про има дружества за снабдяване, разпределение, 

производство. Това кое от тях е? 

Ц. Камбурова отговори, че дружеството така го е посочило. Ще бъде коригирано. 

С. Тодорова посочи следващия параграф: ... разполагаемата мощност от 668 160 

MWh за 2016 г. през 2025 г. тя е 631 440 MWh; Да се добави намалява през 2025 г. Да се 

задраска тя е и да стане на. На стр. 7: От изложеното е видно, че нетното увеличение на 

паричните наличности и еквиваленти е 557 хил. лв. Това не е нетно увеличение, а нетен 

размер. В параграфа: Въз основа на горното Комисията приема, че може да бъде 

направен извод, че.. да се задраска че може да бъде направен извод. 

А. Йорданов помоли да се изчетат правните основания, въз основа на които 

комисията се произнася с решение. 

Е. Маринова прочете: на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 53, ал. 5 от Закона за 

енергетиката. Първото е за общо правомощие за сделките, второто е за указанията и чл. 

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

дейностите в енергетиката. 

А. Йорданов каза, че във връзка с това работната група счита, че тук безусловно се 

изисква разрешение от страна на Комисията и обърна внимание, че в прогнозите, които е 

ползвало дружеството, цената на въглищата е оценена на 120 $/тон. Йорданов попита как 

тази цена кореспондира с цената, която Комисията взема предвид при определяне на 

преференциалните цени на електрическата енергия от високоефективно комбинирано 

производство. 

И. Александров отговори, че е 75 $/тон базова цена плюс товаро-разтоварни 

дейности, които са от порядъка на 20 лв.  

А. Йорданов каза, че както са коментирани условията в проекта на договор и 

грешките, които са забелязани в него (те уреждат взаимоотношенията между страните), 

счита, че при такъв проект на договор не следва Комисията да разреши тази сделка до 

изчистване на текста на проекта на договора. Това трябва да се извърши от страна на 

заявителя. 

Е. Маринова каза, че Комисията ще прецени какво да бъде решението, но трябва да 

се има предвид, че грешките в проектодоговора, ако наистина са грешки, защото са между 

двете страни (въпреки че са нелогични), не касаят взаимоотношения с Комисията. Те 

касаят взаимоотношения между банката и дружеството. 

Е. Харитонова предложи да се донесе проектът на договор, защото той ще 

определи решението на Комисията. 

С. Тодорова каза, че в случая при този договор „Топлофикация Русе“ ЕАД е в по-

благоприятно положение, защото тази клауза не може да бъде изпълнена, т.е. не може да 

му бъде увеличена лихвата поради забава. 

И. Александров счита, че дори и да има грешка, работната група трябва да оправи 

доклада и дори да бъде цитирано кои грешки са отстранени. 

Ц. Камбурова отбеляза, че в договора е използвано заемодател и заемател 

(„Топлофикация Русе“ ЕАД).  

- Заемодателят има право да променя едностранно лихвеният процент в 
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зависимост от размера на инфлацията в страната без сключване на допълнително 

споразумение със Заемодателя, това е грешка на работната група. Заемодателя трябва да 

се замени със заемателя. 

- В случай на неизпълнение на задълженията на Заемателя, Залогодателят 

има право да увеличи размерът на лихвата.. Залогодателят трябва да се замени със 

заемодателят.  

И. Н. Иванов каза, че много държи, когато се представя доклад пред Комисията, да 

бъде изчетен още веднъж. Грешките са видими. Той намира, че докладът е написан 

небрежно. Иванов държи докладът да бъде внимателно изчетен след корекциите. Такива 

доклади показва неуважение към Комисията и представят в лоша светлина експертите, 

които са ги изготвили. 

И. Н. Иванов установи, че няма други коментари, прочете проекта на решение и го 

подложи на гласуване. 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 53, ал. 5 от Закона 

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

лицензиране на дейностите в енергетиката, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

РЕШИ: 

 

1. Дава разрешение на „Топлофикация Русе” ЕАД за сключване на договор за заем 

с „Про Трейд Финанс Консулт“ ЕООД, съгласно представения по заявление с вх. № Е-

ЗЛР-Р-20 от 12.04.2016 г. проект на договор. 

2. Дава разрешение на „Топлофикация Русе” ЕАД да учреди в полза на „Про Трейд 

Финанс Консулт“ ЕООД особен залог върху търговското предприятие, като обезпечение 

по договор за заем с „Про Трейд Финанс Консулт“ ЕООД, съгласно представения по 

заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-21 от 04.05.2016 г. проект и при изпълнение на условието по т. 

3 по-долу. 

3. Указва на „Топлофикация Русе“ ЕАД в договора за особен залог на търговско 

предприятие да бъде включена клауза, предвиждаща заложените вещи и имоти да бъдат 

продавани от заложния кредитор само в тяхната цялост като енергиен обект, след 

предварително разрешение на КЕВР. 

  

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

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

Златев, Евгения Харитонова, Валентин Петков. 

 

Решението е взето със седем гласа „за”, от които четири гласа (А. Йорданов, В. 

Владимиров, Г. Златев, Е. Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в 

енергетиката. 

 

По т.4. Комисията, като разгледа преписка, образувана с решение на КЕВР по т.12 от 

протокол № 221 от 03.11.2015 г., доклад с вх. № О-Дк-344 от 28.10.2015 г. и справка от 

дирекция „Обща администрация“ за дължимите суми от “Е 3” ООД, установи следното: 
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 С решение по т.12 от протокол № 221 от 03.11.2015 г., Комисия за енергийно и 

водно регулиране е открила процедура за установяване на публично държавно вземане по 

отношение на “Е 3” ООД с размер на главницата от 1 000,00 лева и начислени лихви за 

просрочие в размер на общо 110,27 лева. Върху неплатената главница от 1 000,00 лева, 

считано от 01.01.2015 г. се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на 

сумите по банковата сметка на КЕВР.  

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). 

 „Е 3” ООД е титуляр на Лицензия № Л-244-15 от 12.09.2007 г. за  осъществяване на 

дейността „търговия с електрическа енергия“. 

 Лицензионната такса е определена съгласно Тарифа за таксите, които се събират от 

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката (обн. ДВ, 

бр. 89 от 12.10.2004 г., изм. ДВ. бр. 41 от 22.05.2007 г., изм. ДВ. бр. 10 от 06.02.2009 г., 

изм. ДВ. бр. 90 от 31.10.2014 г., Тарифата).  

Съгласно чл. 3, ал. 2, т. 2 от Тарифата, за лицензия, издадена при условията на чл. 39, 

ал. 1 от ЗЕ, се събира годишна такса в размер на 2 000 лв. 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 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). 

За „Е 3” ООД годишната такса за 2013 г. е изчислена като е отчетено, че дружеството 

няма приходи от лицензионна дейност от предходната година и представлява сума в 

размер на 2 000,00 лева. След представена информация от дирекция „ЦРЛП”, 

понастоящем дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“ за размера на дължимите 

такси, дирекция “АСФИО”, понастоящем дирекция „Обща администрация“, е извършила 

начисления и е изготвила справка, въз основа на която е изготвен доклад с вх. № О-Дк-344 

от 28.10.2015 г. и е прието решение по т.12 от протокол № 221 от 03.11.2015 г. на КЕВР за 

откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане спрямо “Е 3” 

ООД. 

  

Непогасените от „Е 3” ООД задължения към КЕВР са формирани както следва: 

Начислена е втора вноска от годишната такса за 2013 г., дължима към 30.11.2013 г. в 

размер на 1 000,00 лева, върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на 8,63 

лева за периода от 01.12.2013 г. до 31.12.2013 г. и 101,64 лева за периода от 01.01.2014 г. 

до 31.12.2014 г. 

Върху неплатената втора вноска от годишна такса за 2013 г. в размер на 1 000,00 

лева, считано от 01.01.2015 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 направената справка по актуално състояние в Търговския регистър на 

Агенцията по вписванията, на 17.06.2013 г. за „Е 3“ е вписана промяна на правната форма: 

от „дружество с ограничена отговорност“ в „еднолично дружество с ограничена 

отговорност“. Седалището и адресът на управление на „Е 3“ ЕООД са следните: гр. София 

1619, район Витоша, ул. „Беловодски път“ № 62 А. За управител е вписан г-н Иван 

Ангелов Симов. 

 

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

откриване на процедурата на „Е 3“ ЕООД е изпратено писмо на КЕВР с изх.  
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№ Ф-13-68-2 от 09.11.2015 г. на горепосочения адрес. С него дружеството е поканено в 7 

(седем) дневен срок от получаването му, да направи обяснения и възражения по 

начислените суми и е приканено в същия срок да изпълни задълженията си доброволно. 

Писмо изх. № Ф-13-68-2 от 09.11.2015 г. на КЕВР е изпратено до „Е 3“ ЕООД чрез 

„Български пощи” ЕАД с известие за доставяне № R PS 1040 03AEPY 0, като писмото е 

върнато невръчено с отбелязване от пощенските служители „Получателят непознат на 

посочения адрес”. 

В КЕВР с вх. № Е-13-68-3 от 10.06.2013 г. е получено писмо от „Е 3“ ЕООД, в което 

е посочен следният адрес за кореспонденция: гр. София 1407, бул. „Никола Вапцаров“ № 

35, ет. 1, ап. 1. В тази връзка на посочения адрес за кореспонденция повторно чрез 

„Български пощи” ЕАД с известие за доставяне № R PS 1040 03AE4W D е изпратено 

писмо изх. № Ф-13-68-2 от 09.11.2015 г. на КЕВР до „Е 3“ ЕООД. Писмото е върнато 

невръчено с отбелязване от пощенските служители „Пратката не е потърсена от 

получателя”. 

 

Съгласно 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 03.02.2016 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: 03.02.2016 г., за което е съставен констативен 

протокол. 

След изтичане на 7 (седем) дневния срок от датата на поставянето, съобщението е 

свалено на дата: 11.02.2016 г., което също е документирано в констативен протокол. 

В указания срок няма постъпило възражение. 

 

Изказвания по т.4:  

Докладва А. Димитрова, която прочете предложението за решение. 

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

решение. 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 59, ал. 1 и 2 от 

Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 165 и чл. 166, ал. 2 от Данъчно-

осигурителния процесуален кодекс, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И : 

 

 Издава по отношение на „Е 3“ ЕООД, ЕИК 175224159, със седалище и адрес на 

управление: Република България, гр. София 1619, район Витоша, ул. „Беловодски 

път“ № 62 А, и адрес за кореспонденция: гр. София 1407, бул. „Никола Вапцаров“ № 

35, ет. 1, ап. 1 

 

  АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатени лицензионни 

такси и лихви за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, 

както следва: 
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1. Начислени и неплатени главници в размер на 1 000,00 (хиляда) лева, 

представляваща втора вноска от годишна такса за 2013 г. 

2. Начислени лихви за просрочие в размер на общо 110,27 лева (сто и десет 

лева и двадесет и седем стотинки), а именно: 
- 8,63 лева, начислена за периода 01.12.2013 г. до 31.12.2013 г. върху неплатена 

втора вноска от годишна такса за 2013 г. в размер на 1 000,00 лева; 

- 101,64 лева, начислена за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. върху 

неплатена втора вноска от годишна такса за 2013 г. в размер на 1 000,00 лева.  

3. Върху неплатената главница в размер на 1 000,00 лева, считано от 

01.01.2015 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, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения 

Харитонова, Валентин Петков. 

 

Решението е взето с шест гласа „за”. 

 

 

По т.5. Комисията,  като разгледа преписка, образувана с решение на КЕВР по т.15 

от протокол № 221 от 03.11.2015 г., доклад с вх. № О-Дк-343 от 28.10.2015 г. и справка от 

дирекция „Обща администрация“ за дължимите суми от “ЕНЕРДЖИ ЕКО ТРЕЙД” АД, 

установи следното: 

 

 С решение по т.15 от протокол № 221 от 03.11.2015 г., Комисия за енергийно и 

водно регулиране е открила процедура за установяване на публично държавно вземане по 

отношение на “ЕНЕРДЖИ ЕКО ТРЕЙД” АД с размер на главницата от 1 000,00 лева и 

начислени лихви за просрочие в размер на общо 110,27 лева. Върху неплатената главница 

от 1 000,00 лева, считано от 01.01.2015 г. се дължи законна лихва за забава до датата на 

постъпване на сумите по банковата сметка на КЕВР.  

 „ЕНЕРДЖИ ЕКО ТРЕЙД” АД е титуляр на Лицензия № Л-237-15 от 06.08.2007 г. за  

осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“. 

 Лицензионната такса е определена 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.), е преименувана в Комисия за енергийно и водно регулиране 

(КЕВР, Комисията). 

Съгласно чл. 3, ал. 2, т. 2 от Тарифа за таксите, които се събират от ДКЕВР по Закона 

за енергетиката за лицензия, издадена при условията на чл. 39, ал. 1 от ЗЕ се събира 

годишна такса в размер на 2 000 лв. 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 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). 

За „ЕНЕРДЖИ ЕКО ТРЕЙД” АД годишната такса за 2013 г. е изчислена като е 

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

представлява сума в размер на 2 000,00 лева. След представена информация от дирекция 
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„ЦРЛП”, понастоящем дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“ за размера на 

дължимите такси, дирекция “АСФИО”, понастоящем дирекция „Обща администрация“, е 

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

№ О-Дк-343 от 28.10.2015 г. и е прието решение по т.15 от протокол № 221 от 03.11.2015 

г. на КЕВР за откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане 

спрямо „ЕНЕРДЖИ ЕКО ТРЕЙД” АД. 

 

Непогасените от „ЕНЕРДЖИ ЕКО ТРЕЙД” АД задължения към КЕВР са формирани 

както следва: 

Начислена е втора вноска от годишната такса за 2013 г., дължима към 30.11.2013 г. в 

размер на 1 000,00 лева, върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на 8,63 

лева за периода от 01.12.2013 г. до 31.12.2013 г. и 101,64 лева за периода от 01.01.2014 г. 

до 31.12.2014 г. 

Върху неплатената втора вноска от годишна такса за 2013 г. в размер на 1 000,00 

лева, считано от 01.01.2015 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 направената справка по актуално състояние в Търговския регистър на 

Агенцията по вписванията, седалището и адресът на управление на „ЕНЕРДЖИ ЕКО 

ТРЕЙД” АД е: гр. София 1000, район Оборище, ул. „Искър“ № 8, ет. 5, и адрес за 

кореспонденция с НАП: Република България, гр. София 1000, район Оборище, ул. 

„Оборище“ № 1, вх. Б, ет. 5, ап. 9.  

 

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

откриване на процедурата на „ЕНЕРДЖИ ЕКО ТРЕЙД” АД е изпратено писмо на КЕВР с 

изх. № Ф-13-67-2 от 09.11.2015 г. на адреса на управление. С него дружеството е поканено 

в 7 (седем) дневен срок от получаването му, да направи обяснения и възражения по 

начислените суми и е приканено в същия срок да изпълни задълженията си доброволно. 

Писмо изх. Ф-13-67-2 от 09.11.2015 г. на КЕВР е изпратено до „ЕНЕРДЖИ ЕКО 

ТРЕЙД” АД чрез „Български пощи” ЕАД с известие за доставяне № R PS 1040 03AEPU 

W, като писмото е върнато невръчено с отбелязване от пощенските служители 

„Непознат”. 

Повторно чрез „Български пощи” ЕАД с известие за доставяне № R PS 1040 03AE4V 

C е изпратено писмо изх. № Ф-13-67-2 от 09.11.2015 г. на КЕВР до „ЕНЕРДЖИ ЕКО 

ТРЕЙД” АД на адреса за кореспонденция с НАП. Писмото е върнато невръчено с 

отбелязване от пощенските служители „Пратката не е потърсена от получателя”. 

 

Съгласно 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-2 от 03.02.2016 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: 03.02.2016 г., за което е съставен 

констативен протокол. 

След изтичане на 7 (седем) дневния срок от датата на поставянето, съобщението е 

свалено на дата: 11.02.2016 г., което също е документирано в констативен протокол. 

В указания срок няма постъпило възражение. 

apis://NORM|2024|8|61|/


 26 

 

Изказвания по т.5:  

Докладва А. Димитрова, която прочете предложението за решение. 

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

решение. 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 59, ал. 1 и 2 от 

Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 165 и чл. 166, ал. 2 от Данъчно-

осигурителния процесуален кодекс, 

 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И : 

 

 Издава по отношение на „ЕНЕРДЖИ ЕКО ТРЕЙД“ АД, ЕИК 175164363,  

със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1000, район 

Оборище, ул. „Искър“ № 8, ет. 5, и адрес за кореспонденция с НАП: Република 

България, гр. София 1000, район Оборище, ул. „Оборище“ № 1, вх. Б, ет. 5, ап. 9, 

 

  АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатени лицензионни 

такси и лихви за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, 

както следва: 

 

3. Начислени и неплатени главници в размер на 1 000,00 (хиляда) лева, 

представляваща втора вноска от годишна такса за 2013 г. 

4. Начислени лихви за просрочие в размер на общо 110,27 лева (сто и десет 

лева и двадесет и седем стотинки), а именно: 
- 8,63 лева, начислена за периода 01.12.2013 г. до 31.12.2013 г. върху неплатена 

втора вноска от годишна такса за 2013 г. в размер на 1 000,00 лева; 

- 101,64 лева, начислена за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. върху 

неплатена втора вноска от годишна такса за 2013 г. в размер на 1 000,00 лева.  

4. Върху неплатената главница в размер на 1 000,00 лева, считано от 

01.01.2015 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, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова, 

Валентин Петков. 

 

Решението е взето с шест гласа „за”. 

 

 

По т.6. Комисията, като разгледа преписка, образувана с решение на КЕВР по т.4 от 

протокол № 246 от 01.12.2015 г., доклад с вх. № О-Дк-378 от 13.11.2015 г. и справка от 

дирекция „Обща администрация“ за дължимите суми от “ЕС ЕМ КЕЙ ЕНЕРДЖИ” АД, 

установи следното: 

 

 С решение по т.4 от протокол № 246 от 01.12.2015 г., Комисия за енергийно и водно 

регулиране е открила процедура за установяване на публично държавно вземане по 

отношение на “ЕС ЕМ КЕЙ ЕНЕРДЖИ“ АД с размер на главницата от 1 000,00 лева и 

начислени лихви за просрочие в размер на общо 110,27 лева. Върху неплатената главница 

от 1 000,00 лева, считано от 01.01.2015 г. се дължи законна лихва за забава до датата на 

постъпване на сумите по банковата сметка на КЕВР.  
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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). 

 „ЕС ЕМ КЕЙ ЕНЕРДЖИ“ АД е титуляр на Лицензия № Л-255-15 от 04.02.2008 г. за 

осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“. 

 Лицензионната такса е определена 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.), 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 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). 

За „ЕС ЕМ КЕЙ ЕНЕРДЖИ“ АД годишната такса за 2013 г. е изчислена като е 

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

представлява сума в размер на 2 000,00 лева. След представена информация от дирекция 

„ЦРЛП”, понастоящем дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“, за размера на 

дължимите такси, дирекция “АСФИО”, понастоящем дирекция „Обща администрация“, е 

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

№ О-Дк-378 от 13.11.2015 г. и е прието решение по т.4 от протокол № 246 от 01.12.2015 г. 

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

спрямо „ЕС ЕМ КЕЙ ЕНЕРДЖИ“ АД. 

 

 Непогасените от „ЕС ЕМ КЕЙ ЕНЕРДЖИ“ АД задължения към КЕВР са формирани 

както следва: 

Начислена е втора вноска от годишната такса за 2013 г., дължима към 30.11.2013 г. в 

размер на 1 000,00 лева, върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на 8,63 

лева за периода от 01.12.2013 г. до 31.12.2013 г. и 101,64 лева за периода от 01.01.2014 г. 

до 31.12.2014 г. 

Върху неплатената втора вноска от годишна такса за 2013 г. в размер на 

1 000,00 лева, считано от 01.01.2015 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 направената справка от 01.12.2015 г. по актуално състояние в Търговския 

регистър на Агенцията по вписванията, седалището и адресът на управление на „ЕС ЕМ 

КЕЙ ЕНЕРДЖИ“ АД е: гр. София 1000, район Триадица, ул. „Солунска“ № 43, и адрес за 

кореспонденция с НАП: Република България, гр. София 1164, район „Лозенец“, ж-к. 

„Лозенец“, ул. „Крум Попов“ № 16, партер, офис. За управител е вписан г-н Николай 

Николаев Хаджиниколов. 

 

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

откриване на процедурата на „ЕС ЕМ КЕЙ ЕНЕРДЖИ“ АД е изпратено писмо на КЕВР с 

изх. № Ф-13-54-2 от 03.12.2015 г. на адреса на управление. С него дружеството е поканено 
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в 7 (седем) дневен срок от получаването му, да направи обяснения и възражения по 

начислените суми и е приканено в същия срок да изпълни задълженията си доброволно. 

Писмо изх. Ф-13-54-2 от 03.12.2015 г. на КЕВР е изпратено до „ЕС ЕМ КЕЙ 

ЕНЕРДЖИ“ АД чрез „Български пощи” ЕАД с известие за доставяне № R PS 1040 

03B5YO R, като писмото е върнато невръчено с отбелязване от пощенските служители 

„Непознат”. 

Повторно чрез „Български пощи” ЕАД с известие за доставяне № ИД R PS 1040 

03B613 A е изпратено писмо изх. № Ф-13-54-2 от 03.12.2015 г. на КЕВР до „ЕС ЕМ КЕЙ 

ЕНЕРДЖИ“ АД на адреса за кореспонденция с НАП. Писмото е върнато невръчено с 

отбелязване от пощенските служители „Пратката не е потърсена от получателя”. 

 

Съгласно 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-3 от 03.02.2016 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: 03.02.2016 г., за което е съставен 

констативен протокол. 

След изтичане на 7 (седем) дневния срок от датата на поставянето, съобщението е 

свалено на дата: 11.02.2016 г., което също е документирано в констативен протокол. 

В указания срок няма постъпило възражение. 

 

Изказвания по т.6:  

Докладва А. Димитрова, която прочете предложението за решение. 

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

решение. 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 59, ал. 1 и 2 от 

Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 165 и чл. 166, ал. 2 от Данъчно-

осигурителния процесуален кодекс, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И : 

 

 Издава по отношение на „ЕС ЕМ КЕЙ ЕНЕРДЖИ“ АД, ЕИК 175188745,  

със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1000, район 

Триадица, ул. „Солунска“ № 43, 

 

  АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатени лицензионни 

такси и лихви за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, 

както следва: 

 

5. Начислени и неплатени главници в размер на 1 000,00 (хиляда) лева, 

представляваща втора вноска от годишна такса за 2013 г. 

6. Начислени лихви за просрочие в размер на общо 110,27 лева (сто и десет 

лева и двадесет и седем стотинки), а именно: 

apis://NORM|2024|8|61|/
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- 8,63 лева, начислена за периода 01.12.2013 г. до 31.12.2013 г. върху неплатена 

втора вноска от годишна такса за 2013 г. в размер на 1 000,00 лева; 

- 101,64 лева, начислена за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. върху 

неплатена втора вноска от годишна такса за 2013 г. в размер на 1 000,00 лева.  

5. Върху неплатената главница в размер на 1 000,00 лева, считано от 

01.01.2015 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, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова, 

Валентин Петков. 

 

Решението е взето с шест гласа „за”. 

 

 

 По т.7. Комисията, като разгледа преписка, образувана с решение на КЕВР по 

т.6 от протокол № 246 от 01.12.2015 г., доклад с вх. № Е-Дк-376 от 13.11.2015 г. и справка 

от дирекция „Обща администрация” за дължимите суми от „ПАУЪР ЛОДЖИСТИКС” 

ЕАД, с предишно наименование „ЕВРО ПАУЪР“ АД, установи следното: 

 

С решение по т.6 от протокол № 246 от 01.12.2015 г. Комисия за енергийно и водно 

регулиране е открила процедура за установяване на публично държавно вземане по 

отношение на “ПАУЪР ЛОДЖИСТИКС“ ЕАД, с предишно наименование „ЕВРО 

ПАУЪР“ АД, представляващо неплатени главници в размер на общо 2 295,89 лева и 

начислени лихви за просрочие в размер на общо 85,15 лева. Върху неплатените главници, 

съобразно сроковете им на плащане, се дължи законна лихва за забава до датата на 

окончателното им издължаване. 

“ЕВРО ПАУЪР“ АД е титуляр на Лицензия № Л-245-15 от 12.09.2007 г. за 

осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“. С Решение № Пр-Л-245 

от 23.02.2015 г. лицензия № Л-245-15 от 12.09.2007 г. е прекратена. 

Съгласно справка по актуално състояние в Търговския регистър на Агенция по 

вписванията за „ЕВРО ПАУЪР“ АД са вписани следните промени: 

1. По отношение на наименованието: 

- На 16.02.2011 г. е вписана промяна на наименованието на дружеството от 

„ЕВРО ПАУЪР“ на „ПАУЪР ЛОДЖИСТИКС“; 

2. По отношение на правната форма 

- На 04.11.2010 г. е вписана промяна на правната форма от „акционерно 

дружество“ на „еднолично акционерно дружество“; 

3. По отношение на седалището и адреса на управление 

- На 27.11.2013 г. седалището и адреса на управление на дружеството е променен 

от „Република България, гр. София 1797, район Изгрев, бул.  

„Г. М. Димитров“ № 16“ на „Република България“, област София, община 

Етрополе, гр. Етрополе 2180, ул. „Мико Лаков“ № 4“. 

 

Лицензионната такса е определена 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). 

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). 

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 
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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. 

При прекратяване на лицензията преди изтичане на календарната година 

дължимата годишна такса се изчислява като част от годишната сума, пропорционална на 

изтеклите дни от началото на календарната година до датата на решението на комисията, с 

което се отнема или прекратява лицензията (чл. 3, ал. 8 от Тарифата). Таксата се заплаща в 

7-дневен срок от деня, следващ датата на връчване на решението (чл. 3, ал. 9 от Тарифата). 

Решение № Пр-Л-245 от 23.02.2015 г. за прекратяване на Лицензия № Л-245-15 от 

12.09.2007 г. е връчена на „ПАУЪР ЛОДЖИСТИКС“ ЕАД на 30.03.2015 г. 

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). 

 

За “ПАУЪР ЛОДЖИСТИКС“ ЕАД годишната такса за 2014 г. е изчислена като е 

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

представлява сума в размер на 2 000,00 лева.  

За “ПАУЪР ЛОДЖИСТИКС“ ЕАД годишната такса за 2015 г. изчислена като е 

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

представлява сума в размер на 2 000,00 лева. Съгласно Решение № Пр-Л-245 от 23.02.2015 

г. за прекратяване на Лицензия № Л-245-15 от 12.09.2007 г. дължимата годишна такса за 

2015 г. е преизчислена и представлява сума в размер на 295,89 лева, изчислена като част 

от годишната сума, пропорционална на изтеклите дни от началото на календарната година 

до датата на решението на комисията за прекратяване на лицензията (чл. 3, ал. 8 от 

Тарифата). 

След представена информация от дирекция „ЦРЛП”, понастоящем дирекция 

„Електроенергетика и топлоенергетика“ за размера на дължимите такси, дирекция 

“АСФИО”, понастоящем дирекция „Обща администрация“, е извършила начисления и е 

изготвила справка, приложена към настоящия доклад. 

 

Непогасените от “ПАУЪР ЛОДЖИСТИКС“ ЕАД задължения към КЕВР са 

формирани както следва: 

Начислена е първа вноска от годишна такса за 2014 г. в размер на 1 000,00 лева, 

дължима към 31.03.2014 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на 

76,52 лева за периода от 01.04.2014 г. до 31.12.2014 г. 

Начислена е втора вноска от годишната такса за 2014 г. в размер на 1 000,00 лева, 

дължима към 30.11.2014 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на 

8,63 лева за периода от 01.12.2014 г. до 31.12.2014 г. 

Общото задължение на „ПАУЪР ЛОДЖИСТИКС“ ЕАД към 31.12.2014 г. 

представлява главница в размер на общо 2 000,00 лева и начислени лихви за просрочие в 

размер на общо 85,15 лева. Върху неплатената главница в размер на 2 000,00 лева, считано 

от 01.01.2015 г. се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по 

банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата). 

Начислена е лицензионна такса за 2015 г. в размер на 295,89 лева, дължима към 

06.04.2015 г., върху която сума, считано от 07.04.2015 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) 

лицензиантът е уведомен за откриване на процедурата с писмо изх. №  Ф-13-195-1 от 

03.12.2015 г. и известие за доставяне R PS 1040 03B5YQ T, удостоверяващи уведомяване 

на 04.12.2015 г., като му е определен 7-дневен срок за обяснения и възражения по 

начислените суми. В указания срок няма постъпило възражение, а задълженията на 
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“ПАУЪР ЛОДЖИСТИКС“ ЕАД към КЕВР за издадената му и прекратена Лицензия Л-

245-15 от 12.09.2007 г. за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“ 

не са заплатени. 

 

Изказвания по т.7:  

Докладва А. Димитрова, която прочете предложението за решение. 

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

решение. 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 59, ал. 1 и 2 от 

Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 165 и чл. 166, ал. 2 от Данъчно-

осигурителния процесуален кодекс, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И : 

 

  Издава по отношение на “ПАУЪР ЛОДЖИСТИКС“ ЕАД, ЕИК 175227641,  

със седалище и адрес на управление: Република България, гр. Етрополе – 2180,  

ул. „Мико Лаков“ № 4, 

  АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена 

лицензионна такса и лихва за просрочие, съгласно справка, неразделна част от 

настоящия акт, а именно: 

 

1. Начислена и неплатена главница в размер на общо 2 295,89 лева (две 

хиляда двеста деветдесет и пет лева и осемдесет и девет стотинки), представляващи: 

-  1 000,00 лева, първа вноска от годишна такса за 2014 г.; 

-  1 000,00 лева, втора вноска от годишна такса за 2014 г.; 

-     295,89 лева, лицензионна такса за 2015 г., изчислена като част от годишната 

сума, пропорционална на изтеклите дни от началото на календарната година до датата на 

решението на комисията за прекратяване на лицензията. 

 

2. Начислени лихви за просрочие в размер на общо 85,15 лева (осем и пет лева 

и петнадесет стотинки), а именно: 

- 76,52 лева, начислена за периода 01.04.2014 г. до 31.12.2014 г. върху неплатена 

първа вноска от годишна такса за 2014 г. в размер на 1 000,00 лева; 

- 8,63 лева, начислена за периода от 01.12.2014 г. до 31.12.2014 г. върху неплатена 

втора вноска от годишна такса за 2014 г. в размер на 1 000,00 лева. 

 

3. Върху неплатените главници се дължи законна лихва за забава до датата 

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

както следва: 
-  Върху 2 000,00 лева, считано от 01.01.2015 г.; 

-  Върху 295,89 лева, считано от 07.04.2015 г. 

 

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

на Комисията Светла Тодорова, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова, 

Валентин Петков. 

 

Решението е взето с шест гласа „за”. 

 

 По т.8 Комисията,  като разгледа преписка, образувана с решение на КЕВР по 

т.4 от протокол № 249 от 04.12.2015 г., доклад с вх. № О-Дк-401 от 27.11.2015 г. и справка 
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от дирекция „Обща администрация“ за дължимите суми от “В и К - БЕБРЕШ” ЕООД, 

установи следното: 

 

 С решение по т.4 от протокол № 249 от 04.12.2015 г., Комисия за енергийно и водно 

регулиране е открила процедура за установяване на публично държавно вземане по 

отношение на “В и К - БЕБРЕШ” ЕООД с размер на главницата от общо 3 925,01 лева и 

лихви за просрочие в размер на общо 65,86 лева,, като върху съответните главници, 

съобразно срока им на плащане, се дължи законна лихва за забава до деня на 

окончателното им издължаване.  

 Таксите са определени съгласно Тарифата за таксите, които се събират от ДКЕВР 

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 “В и К - БЕБРЕШ” ЕООД постоянната част за 2015 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 1 105 

565 лв. 

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 “В и К - БЕБРЕШ” ЕООД  променливата част за 2015 г. 

е в размер на 7 887,52 лв. (0,005 лв./куб.м за 1 177 503 куб.м. фактурирано количество 

питейна вода за предходната 2014 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 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. № О-Дк-401 от 27.11.2015 г. и е прието решение по т.4 от протокол № 249 от 

04.12.2015 г. на КЕВР за откриване на процедура за установяване  

на публично държавно вземане спрямо“В и К - БЕБРЕШ” ЕООД. 

 

 Непогасените от “В и К - БЕБРЕШ” ЕООД задължения към КЕВР са формирани, 

както следва: 

Начислена е постоянна част от такса „В и К регулиране“ за 2015 г. в размер на 

2 000,00 лева, дължима към 25.01.2015 г. На 24.04.2015 г. по банковата сметка на КЕВР е 

постъпило плащане от дружеството в размер на 2 000,00 лева. В резултат на това плащане 

върху неплатената главница от 2 000,00 лева е начислена лихва за просрочие в размер на 

49,49 лева. 

Начислена е първа променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2015 г. в размер 

на 1 962,51 лева, дължима към 25.03.2015 г. На 24.04.2015 г. по банковата сметка на КЕВР 

е постъпило плащане от дружеството в размер на 1 962,51 лева. В резултат на това 

плащане върху неплатената главница от 1 962,51 лева е начислена лихва за просрочие в 

размер на 16,37 лева. 

Начислена е втора променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2015 г. в размер 

на 1 962,51 лева, дължима към 25.07.2015 г., върху която сума считано от 26.07.2015 г. се 
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дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумите по банковата сметка на 

КЕВР (чл. 4, ал. 1 от Тарифата). 

Начислена е трета променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2015 г. в размер 

на 1 962,50 лева, дължима към 25.11.2015 г., върху която сума считано от 26.11.2015 г. се 

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

КЕВР (чл. 4, ал. 1 от Тарифата). 

 

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

“В и К - БЕБРЕШ” ЕООД е уведомен за откриване на процедурата с писмо  

изх. № Ф-17-04-15 от 08.12.2015 г. и известие за доставяне R PS 1040 03B60X 3, 

удостоверяващи уведомяване на 10.12.2015 г., като му е определен 7-дневен срок за 

обяснения и възражения по начислените суми.  

В указания срок няма постъпило възражение, а задълженията на “В и К - БЕЛОВО” 

ЕООД не са заплатени към настоящия момент. 

 

Изказвания по т.8:  

Докладва А. Димитрова, която прочете предложението за решение. 

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

решение. 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 59, ал. 1 и 2 от 

Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 165 и чл. 166, ал. 2 от Данъчно-

осигурителния процесуален кодекс, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И : 

 

  Издава по отношение на “В и К - БЕБРЕШ” ЕООД, ЕИК 122052207,  

със седалище и адрес на управление: Република България, област София, община 

Ботевград, гр. Ботевград 2140, ул. „Цар Иван Шишман“ № 27, 

   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, както следва: 

 

1. Начислени и неплатени главници в размер на общо 3 925,01 лева (три 

хиляди деветстотин двадесет и пет лева и една стотинки), както следва:  

 - 1 962,51 лева, начислена втора променлива част от такса „В и К регулиране“ за 

2015 г., дължима към 25.07.2015 г.; 

 - 1 962,50 лева, начислена трета променлива част от такса „В и К регулиране“ за 

2015 г., дължима към 25.11.2015 г. 

 

2. Начислени лихви за просрочие в размер на общо 65,86 лева (шестдесет и пет 

лева и осемдесет и шест стотинки), както следва: 
 - 49,49 лева, начислени върху неплатена в срок постоянна част от такса „В и К 

регулиране” за 2015 г. в размер на 2 000,00 лева, за периода от 26.01.2015 г. до 

24.04.2015 г.; 

 - 16,37 лева, начислени върху неплатена в срок първа вноска от променлива част 

от такса „В и К регулиране” за 2015 г. в размер на 1 962,51 лева, за периода от 26.03.2015 

г. до 24.04.2015 г.; 

  

3. Върху неплатените главници се дължи законна лихва за забава до датата на 

постъпване на сумите по сметката на КЕВР (чл. 4, ал. 1 от Тарифата), както следва: 

 - върху главница от 1 962,51 лева (втора вноска от променлива част от такса „В и 



 34 

К регулиране“ за 2015 г.), считано от 26.07.2015 г.; 

 - върху главница от 1 962,50 лева (трета вноска от променлива част от такса „В и 

К регулиране“ за 2015 г.), считано от 26.11.2015 г. 

 

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

на Комисията Светла Тодорова, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова, 

Валентин Петков. 

 

Решението е взето с шест гласа „за”. 

 

По т.9 Комисията,  като разгледа преписка, образувана с решение на КЕВР по т.5 от 

протокол № 249 от 04.12.2015 г., доклад с вх. № О-Дк-400 от 27.11.2015 г. и справка от 

дирекция „Обща администрация“ за дължимите суми от “В и К - БЕЛОВО” ЕООД, 

установи следното: 

 

 С решение по т.5 от протокол № 249 от 04.12.2015 г., Комисия за енергийно и водно 

регулиране е открила процедура за установяване на публично държавно вземане по 

отношение на “В и К - БЕЛОВО” ЕООД с размер на главницата от общо 2 498,20 лева, 

като върху съответните главници, съобразно срока им на плащане, се дължи законна 

лихва за забава до деня на окончателното им издължаване.  

 Таксите са определени съгласно Тарифата за таксите, които се събират от ДКЕВР 

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 “В и К - БЕЛОВО” ЕООД   постоянната част за 2015 г. е в размер на  

500 лв. като В и К оператор с приходи от В и К услуги през предходната година в размер 

на 253 329 лв. 

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 “В и К - БЕЛОВО” ЕООД   променливата част за 2015 

г. е в размер на 1 998,20 лв. (0,005 лв./куб.м за 399 640 куб.м. фактурирано количество 

питейна вода за предходната 2014 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 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. № О-Дк-400 от 27.11.2015 г. и е прието решение по т.5 от протокол № 249 от 

04.12.2015 г. на КЕВР за откриване на процедура за установяване  

на публично държавно вземане спрямо “В и К - БЕЛОВО” ЕООД. 

 Непогасените от “В и К - БЕЛОВО” ЕООД задължения към КЕВР са формирани, 

както следва: 

Начислена е постоянна част от такса „В и К регулиране“ за 2015 г. в размер на 

500,00 лева, дължима към 25.01.2015 г., върху която сума считано от 26.01.2015 г. се 

дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумите по банковата сметка на 
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КЕВР (чл. 4, ал. 1 от Тарифата). 

Начислена е първа променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2015 г. в размер 

на 666,07 лева, дължима към 25.03.2015 г., върху която сума считано от 26.03.2015 г. се 

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

КЕВР (чл. 4, ал. 1 от Тарифата). 

Начислена е втора променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2015 г. в размер 

на 666,07 лева, дължима към 25.07.2015 г., върху която сума считано от 26.07.2015 г. се 

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

КЕВР (чл. 4, ал. 1 от Тарифата). 

Начислена е трета променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2015 г. в размер 

на 666,06 лева, дължима към 25.11.2015 г., върху която сума считано от 26.11.2015 г. се 

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

КЕВР (чл. 4, ал. 1 от Тарифата). 

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

“В и К - БЕЛОВО” ЕООД е уведомен за откриване на процедурата с писмо  

изх. № Ф-17-41-11 от 08.12.2015 г. и известие за доставяне R PS 1040 03B1SJ C, 

удостоверяващи уведомяване на 10.12.2015 г., като му е определен 7-дневен срок за 

обяснения и възражения по начислените суми.  

В указания срок няма постъпило възражение, а задълженията на “В и К - БЕЛОВО” 

ЕООД не са заплатени към настоящия момент. 

 

Изказвания по т.9:  

Докладва А. Димитрова, която прочете предложението за решение. 

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

решение. 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 59, ал. 1 и 2 от 

Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 165 и чл. 166, ал. 2 от Данъчно-

осигурителния процесуален кодекс, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И : 

 

  Издава по отношение на “В и К - БЕЛОВО” ЕООД, ЕИК 112107477,  

със седалище и адрес на управление: Република България, област Пазарджик, 

община Белово, гр. Белово 4470, ул. „Яденица“ № 1 

   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, както следва: 

1. Начислени и неплатени главници в размер на общо 2 498,20 лева (две 

хиляди четиристотин деветдесет и осем лева и двадесет стотинки), както следва:  

 - 500,00 лева, начислена постоянна част от такса „В и К регулиране“ за 2015 г., 

дължима към 25.01.2015 г.; 

 - 666,07 лева, начислена първа променлива част от такса „В и К регулиране“ за 

2015 г., дължима към 25.03.2015 г.; 

 - 666,07 лева, начислена втора променлива част от такса „В и К регулиране“ за 

2015 г., дължима към 25.07.2015 г.; 

 - 666,06 лева, начислена трета променлива част от такса „В и К регулиране“ за 

2015 г., дължима към 25.11.2015 г. 

2.  Върху неплатените главници се дължи законна лихва за забава до датата на 

постъпване на сумите по сметката на КЕВР (чл. 4, ал. 1 от Тарифата), както следва: 

 - върху главница от 500,00 лева, считано от 26.01.2015 г.; 

 - върху главница от 666,07 лева (първа вноска от променлива част от такса „В и К 
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регулиране“ за 2015 г.), считано от 26.03.2015 г.; 

 - върху главница от 666,07 лева (втора вноска от променлива част от такса „В и К 

регулиране“ за 2015 г.), считано от 26.07.2015 г.; 

 - върху главница от 666,06 лева (трета вноска от променлива част от такса „В и К 

регулиране“ за 2015 г.), считано от 26.11.2015 г. 

 

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

членовете на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Владко Владимиров, Георги 

Златев, Евгения Харитонова, Валентин Петков. 

 

Решението е взето със седем гласа „за”. 

 

По т.10 Комисията, като разгледа преписка, образувана с решение на КЕВР по т.6 от 

протокол № 249 от 04.12.2015 г., доклад с вх. № О-Дк-399 от 27.11.2015 г. и справка от 

дирекция „Обща администрация“ за дължимите суми от “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 

КАНАЛИЗАЦИЯ БЕРКОВИЦА” ЕООД, установи следното: 

 

 С решение по т.6 от протокол № 249 от 04.12.2015 г., Комисия за енергийно и водно 

регулиране е открила процедура за установяване на публично държавно вземане по 

отношение на “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ БЕРКОВИЦА” ЕООД  

с размер на главницата от общо 5 773,06 лева. Върху съответните главници, съобразно 

срока им на плащане, се дължи законна лихва за забава до деня на окончателното им 

издължаване.  

 Таксите са определени съгласно Тарифата за таксите, които се събират от 

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 БЕРКОВИЦА” ЕООД  

постоянната част за 2015 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 612 585 лв. 

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 

БЕРКОВИЦА” ЕООД  променливата част за 2015 г. е в размер на 3 773,06 лв. (0,005 

лв./куб.м за 754 612 куб.м. фактурирано количество питейна вода за предходната 2014 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 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. № О-Дк-399 от 27.11.2015 г. и е прието решение по т.6 от протокол № 249 от 

04.12.2015 г. на КЕВР за откриване на процедура за установяване на публично държавно 

вземане спрямо “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ БЕРКОВИЦА” ЕООД. 
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 Непогасените от “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ БЕРКОВИЦА” ЕООД  

задължения към КЕВР са формирани, както следва: 

Начислена е постоянна част от такса „В и К регулиране“ за 2015 г. в размер на 

2 000,00 лева, дължима към 25.01.2015 г., върху която сума считано от 26.01.2015 г. се 

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

КЕВР (чл. 4, ал. 1 от Тарифата). 

Начислена е първа променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2015 г. в размер 

на 1 257,69 лева, дължима към 25.03.2015 г., върху която сума считано от 26.03.2015 г. се 

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

КЕВР (чл. 4, ал. 1 от Тарифата). 

Начислена е втора променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2015 г. в размер 

на 1 257,69 лева, дължима към 25.07.2015 г., върху която сума считано от 26.07.2015 г. се 

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

КЕВР (чл. 4, ал. 1 от Тарифата). 

Начислена е трета променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2015 г. в размер 

на 1 257,68 лева, дължима към 25.11.2015 г., върху която сума считано от 26.11.2015 г. се 

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

КЕВР (чл. 4, ал. 1 от Тарифата). 

 

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

“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ БЕРКОВИЦА” ЕООД е уведомен за 

откриване на процедурата с писмо изх. № Ф-17-02-11 от 08.12.2015 г. и известие за 

доставяне R PS 1040 03B1SK D, удостоверяващи уведомяване на 09.12.2015 г., като му е 

определен 7-дневен срок за обяснения и възражения по начислените суми.  

В указания срок няма постъпило възражение, а задълженията на 

“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ БЕРКОВИЦА” ЕООД не са заплатени. 

 

Изказвания по т.10:  

Докладва А. Димитрова, която прочете предложението за решение. 

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

решение. 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 59, ал. 1 и 2 от 

Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 165 и чл. 166, ал. 2 от Данъчно-

осигурителния процесуален кодекс, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И : 

 

  Издава по отношение на “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ 

БЕРКОВИЦА” ЕООД, ЕИК 111037645, със седалище и адрес на управление: 

Република България, гр. Берковица 3500, ул. „Антон Страшимиров“ № 2, 

  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, както следва: 

 

1. Начислени и неплатени главници в размер на общо 5 773,06 лева (тридесет и 

осем хиляди четиристотин деветдесет и четири лева и четиридесет и девет стотинки), 

както следва:  

 - 2 000,00 лева, начислена постоянна част от такса „В и К регулиране“ за 2015 г., 

дължима към 25.01.2015 г.; 

 - 1 257,69 лева, начислена първа променлива част от такса „В и К регулиране“ за 

2015 г., дължима към 25.03.2015 г.; 
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 - 1 257,69 лева, начислена втора променлива част от такса „В и К регулиране“ за 

2015 г., дължима към 25.07.2015 г.; 

 - 1 257,68 лева, начислена трета променлива част от такса „В и К регулиране“ за 

2015 г., дължима към 25.11.2015 г. 

 

2. Върху неплатените главници се дължи законна лихва за забава до датата на 

постъпване на сумите по сметката на КЕВР (чл. 4, ал. 1 от Тарифата), както следва: 

 - върху главница от 2 000,00 лева, считано от 26.01.2015 г.; 

 - върху главница от 1 257,69 лева (първа вноска от променлива част от такса  

„В и К регулиране“ за 2015 г.), считано от 26.03.2015 г.; 

 - върху главница от 1 257,69 лева (втора вноска от променлива част от такса  

„В и К регулиране“ за 2015 г.), считано от 26.07.2015 г.; 

 - върху главница от 1 257,68 лева (трета вноска от променлива част от такса  

„В и К регулиране“ за 2015 г.), считано от 26.11.2015 г. 

 

В заседанието по точка десета участват председателят Иван Н. Иванов членовете 

на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Георги Златев, 

Евгения Харитонова, Валентин Петков. 

 

Решението е взето със седем гласа „за”. 

 

По т.11 Комисията,  като разгледа преписка, образувана с решение на КЕВР по т.7 от 

протокол № 249 от 04.12.2015 г., доклад с вх. № О-Дк-397 от 27.11.2015 г. и справка от 

дирекция „Обща администрация“ за дължимите суми от “Водоснабдяване и 

Канализация” ЕООД, гр. Добрич, установи следното: 

 

 С решение по т.7 от протокол № 249 от 04.12.2015 г., Комисия за енергийно и водно 

регулиране е открила процедура за установяване на публично държавно вземане по 

отношение на “Водоснабдяване и Канализация” ЕООД, гр. Добрич с размер на главницата 

от общо 38 494,49 лева, като върху съответните главници, съобразно срока им на плащане, 

се дължи законна лихва за забава до деня на окончателното им издължаване.  

 Таксите са определени съгласно Тарифата за таксите, които се събират от ДКЕВР 

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” ЕООД, гр. Добрич, постоянната част за 

2015 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 15 876 084 лв. 

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” ЕООД, гр. Добрич, 

променливата част за 2015 г. е в размер на 36 494,49 лв. (0,005 лв./куб.м за 7 298 898 

куб.м. фактурирано количество питейна вода за предходната 2014 г.). 

Дължимите такси се считат внесени от датата, на която са постъпили по сметката 

на КЕВР (чл. 4, ал. 1 от Тарифата). 
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След представена информация 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. № О-Дк-397 от 27.11.2015 г. и е прието решение по т.7 от протокол № 249 от 

04.12.2015 г. на КЕВР за откриване на процедура за установяване на публично държавно 

вземане спрямо “Водоснабдяване и Канализация” ЕООД, гр. Добрич. 

 

 Непогасените от “Водоснабдяване и Канализация” ЕООД, гр. Добрич, задължения 

към КЕВР са формирани, както следва: 

Начислена е постоянна част от такса „В и К регулиране“ за 2015 г. в размер на 

2 000,00 лева, дължима към 25.01.2015 г., върху която сума считано от 26.01.2015 г. се 

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

КЕВР (чл. 4, ал. 1 от Тарифата). 

Начислена е първа променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2015 г. в размер 

на 12 164,83 лева, дължима към 25.03.2015 г., върху която сума считано от 26.03.2015 г. се 

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

КЕВР (чл. 4, ал. 1 от Тарифата). 

Начислена е втора променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2015 г. в размер 

на 12 164,83 лева, дължима към 25.07.2015 г., върху която сума считано от 26.07.2015 г. се 

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

КЕВР (чл. 4, ал. 1 от Тарифата). 

Начислена е трета променлива част от такса „В и К регулиране“ за 2015 г. в размер 

на 12 164,83 лева, дължима към 25.11.2015 г., върху която сума считано от 26.11.2015 г. се 

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

КЕВР (чл. 4, ал. 1 от Тарифата). 

 

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

“Водоснабдяване и Канализация” ЕООД, гр. Добрич, е уведомен за откриване на 

процедурата с писмо изх. № Ф-17-15-19 от 08.12.2015 г. и известие за доставяне  

R PS 1040 03B1SL E, удостоверяващи уведомяване на 10.12.2015 г., като му е определен 7-

дневен срок за обяснения и възражения по начислените суми.  

В указания срок няма постъпило възражение, а задълженията на “Водоснабдяване и 

Канализация” ЕООД, гр. Добрич, не са заплатени към настоящия момент. 

Съгласно справка по актуално състояние от Търговския регистър на Агенцията по 

вписванията е вписана промяна в правната форма на дружеството, като считано от 

03.02.2016 г. от „еднолично дружество с ограничена отговорност“ е вписано „дружество с 

ограничена отговорност“. 

 

Изказвания по т.11:  

Докладва А. Димитрова, която прочете предложението за решение. 

В. Петков попита за какъв период е това задължение такса регулиране. 

А. Димитрова отговори, че задължението е за 2015 г. 

В. Петков каза, че съгласно ЗРВКУ няма причини Комисията да разглежда нито 

бизнес план, нито ценови предложения, ако дружеството има задължения. Отделът във 

ВиК сектора трябва да следи за задължения на операторите. На такива дружества да не се 

разглеждат заявленията. Такава възможност е предвидена от закона. 

А. Димитрова отбеляза, че дружествата, които се гледат днес, до едно не са 

платили за миналата година. Изключение прави “В И К-СТРИМОН” ООД, на което е 

останало една последна такса. 

От страна на членовете на Комисията нямаше други коментари.  

И. Н. Иванов подложи на гласуване проекта на решение. 
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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 Данъчно-

осигурителния процесуален кодекс, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И : 

 

  Издава по отношение на “Водоснабдяване и Канализация” ООД,  

гр. Добрич, ЕИК 834026369, със седалище и адрес на управление: Република 

България, гр. Добрич 9300, бул. „3-ти 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, както следва: 

 

1. Начислени и неплатени главници в размер на общо 38 494,49 лева (тридесет 

и осем хиляди четиристотин деветдесет и четири лева и четиридесет и девет 

стотинки), както следва:  

 - 2 000,00 лева, начислена постоянна част от такса „В и К регулиране“ за 2015 г., 

дължима към 25.01.2015 г.; 

 - 12 164,83 лева, начислена първа променлива част от такса „В и К регулиране“ за 

2015 г., дължима към 25.03.2015 г.; 

 - 12 164,83 лева, начислена втора променлива част от такса „В и К регулиране“ за 

2015 г., дължима към 25.07.2015 г.; 

 - 12 164,83 лева, начислена трета променлива част от такса „В и К регулиране“ за 

2015 г., дължима към 25.11.2015 г. 

 

2. Върху неплатените главници се дължи законна лихва за забава до датата на 

постъпване на сумите по сметката на КЕВР (чл. 4, ал. 1 от Тарифата), както следва: 

 - върху главница от 2 000,00 лева, считано от 26.01.2015 г.; 

 - върху главница от 12 164,83 лева (първа вноска от променлива част от такса „В и 

К регулиране“ за 2015 г.), считано от 26.03.2015 г.; 

 - върху главница от 12 164,83 лева (втора вноска от променлива част от такса „В и 

К регулиране“ за 2015 г.), считано от 26.07.2015 г.; 

 - върху главница от 12 164,83 лева (трета вноска от променлива част от такса „В и 

К регулиране“ за 2015 г.), считано от 26.11.2015 г. 

 

В заседанието по точка единадесета участват председателят Иван Н. Иванов 

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

Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова, Валентин Петков. 

 

Решението е взето с осем гласа „за”. 

 

По т.12 Комисията, като разгледа преписка, образувана с решение на КЕВР по т.5 от 

протокол № 279 от 22.12.2015 г., доклад с вх. № О-Дк-434 от 10.12.2015 г. и справка от 

дирекция „Обща администрация“ за дължимите суми от “В И К-СТРИМОН” ООД, 

установи следното: 

 

 С решение по т.5 от протокол № 279 от 22.12.2015 г., Комисия за енергийно и водно 

регулиране е открила процедура за установяване на публично държавно вземане по 

отношение на “В И К-СТРИМОН” ООД с размер на главницата от 432,97 лева и 

начислени лихви за просрочие в размер на 2,41 лева. Върху неплатената главница в размер 

на 432,97 лева, считано от 26.11.2015 г., се дължи законна лихва за забава до датата на 

постъпване на сумите по сметката на КЕВР.  
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 Таксите са определени съгласно Тарифата за таксите, които се събират от ДКЕВР 

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 “В И К-СТРИМОН” ООД  постоянната част за 2015 г. е в размер на 500 лв. 

като В и К оператор с приходи от В и К услуги през предходната година в размер на 130 

748 лв. 

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 “В И К-СТРИМОН” ООД променливата част за 2015 г. 

е в размер на 1 298,91 лв. (0,005 лв./куб.м за 259 781 куб.м. фактурирано количество 

питейна вода за предходната 2014 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 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. № О-Дк-434 от 10.12.2015 г. и е прието решение по т.5 от протокол № 279 от 

22.12.2015 г. на КЕВР за откриване на процедура за установяване на публично държавно 

вземане спрямо “В И К-СТРИМОН” ООД. 

 

Непогасените от “В И К-СТРИМОН” ООД задължения към КЕВР са формирани, 

както следва: 

Начислена е постоянна част от такса „В и К регулиране” за 2015 г. в размер на 

500,00 лева, дължима към 25.01.2015 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие 

в размер на 21,13 лева за периода от 26.01.2015 г. до 26.06.2015 г., когато по банковата 

сметка на КЕВР е постъпило плащане от дружеството – главница, в размер на 500,00 лева. 

Начислена е първа вноска от променлива част от такса „В и К регулиране” за 2015 

г. в размер на 432,97 лева, дължима към 25.03.2015 г., върху която сума е начислена лихва 

за просрочие в размер на 11,20 лева за периода от 26.03.2015 г. до 26.06.2015 г. (дата на 

плащане от дружеството). 

Общото задължение на “В И К-СТРИМОН” ООД към 26.06.2015 г. представлява 

начислена и неплатена главница от първа вноска от променлива част от такса „В и К 

регулиране“ за 2015 г. в размер на 432,97 лева и лихви за просрочие в размер на общо 

32,33 лева. 

На 30.09.2015 г. по банковата сметка на КЕВР е постъпило плащане от “В И К-

СТРИМОН” ООД, представляващо главница в размер на 432,97 лева и лихва в размер на 

32,33 лева. В резултат на това плащане е начислена лихва за просрочие в размер на 11,57 

лева, върху неплатената в срок главница от 432,97 лева. 

Начислена е втора вноска от променлива част от такса „В и К регулиране” за 2015 

г. в размер на 432,97 лева, дължима към 25.07.2015 г., върху която сума е начислена лихва 

за просрочие в размер на 8,07 лева за периода от 26.07.2015 г. до 30.09.2015 г. (дата на 

плащане от дружеството). 

Общото задължение на “В И К-СТРИМОН” ООД към 30.09.2015 г. представлява 

начислена и неплатена главница от втора вноска от променлива част от такса „В и К 
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регулиране“ за 2015 г. в размер на 432,97 лева и лихви за просрочие в размер на общо 

19,64 лева. 

На 20.10.2015 г. по банковата сметка на КЕВР е постъпило плащане от “В И К-

СТРИМОН” ООД, представляващо главница в размер на 432,97 лева и лихва в размер на 

19,64 лева. В резултат на това плащане е начислена лихва за просрочие в размер на 2,41 

лева, върху неплатената в срок главница от 432,97 лева. 

Начислена е трета вноска от променлива част от такса „В и К регулиране” за 2015 г. 

в размер на 432,97 лева, дължима към 25.11.2015 г. и неплатена към настоящия момент. 

Общото задължение на “В И К-СТРИМОН” ООД към 25.11.2015 г. представлява 

начислена и неплатена главница от трета вноска от променлива част от такса „В и К 

регулиране“ за 2015 г. в размер на 432,97 лева и лихва за просрочие в размер на 2,41 лева. 

Върху неплатената в срок главница от трета вноска променлива част от такса „В и К 

регулиране” за 2015 г. в размер на 432,97 лева, считано от 26.11.2015 г. се дължи законна 

лихва за забава до датата на постъпване на сумата по сметката на КЕВР, съгласно чл. 4, ал. 

1 от Тарифата. 

 

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

“В И К-СТРИМОН” ООД е уведомен за откриване на процедурата с писмо  

изх. № Ф-17-46-1 от 11.01.2016 г. и известие за доставяне R PS 1040 03AZF4 H, 

удостоверяващи уведомяване на 12.01.2016 г., като му е определен 7-дневен срок за 

обяснения и възражения по начислените суми.  

В указания срок няма постъпило възражение, а задълженията на “В И К-СТРИМОН” 

ООД не са заплатени към настоящия момент. 

 

Изказвания по т.12:  

Докладва А. Димитрова, която прочете предложението за решение. 

И. Н. Иванов подложи на гласуване проекта на решение. 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 59, ал. 1 и 2 от 

Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 165 и чл. 166, ал. 2 от Данъчно-

осигурителния процесуален кодекс, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И : 

 

 Издава по отношение на “В И К-СТРИМОН” ООД, ЕИК 101520193,  

със седалище и адрес на управление: Република България, област Благоевград, 

община Струмяни, с. Микрево 2815, 

  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, както следва: 

 

1. Начислена и неплатена главница от трета вноска променлива част от 

такса „В и К регулиране“ за 2015 г. в размер на 432,97 лева (четиристотин тридесет и 

два лева и деветдесет и седем стотинки); 

2. Начислена лихва за просрочие в размер на 2,41 лева (два лева и 

четиридесет и една стотинки), за периода от 01.10.2015 г. до 20.10.2015 г. върху 

неплатена в срок главница от 432,97 лева (втора вноска променлива част от такса „В и К 

регулиране“ за 2015 г.); 

3. Върху неплатената главница в размер на 432,97 лева, считано от 26.11.2015 

г. се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по сметката 

на КЕВР (чл. 4, ал. 1 от Тарифата). 
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В заседанието по точка дванадесета участват председателят Иван Н. Иванов 

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

Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова, Валентин Петков. 

 

Решението е взето с осем гласа „за”. 
 

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО: 
 

По т.1 както следва: 

Разрешава на „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД да учреди в полза на „Търговска банка 

Д“ АД особен залог върху вземания, съгласно приложения проект на договор към 

заявление вх. № Е-ЗЛР-Р-29 от 31.05.2016 г. 

 

По т.2 както следва: 

Разрешава на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД с ЕИК 123531939, със седалище и адрес 

на управление: област Стара Загора, община Раднево, с. Ковачево, да сключи с „Български 

Енергиен Холдинг” ЕАД Договор за заем в размер на 60 000 000 (шестдесет милиона) 

лева, съгласно представения със заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-31 от 01.06.2016 г. проект на 

договор, ведно с приложенията към него. 

 

По т.3 както следва: 

1. Дава разрешение на „Топлофикация Русе” ЕАД за сключване на договор за заем 

с „Про Трейд Финанс Консулт“ ЕООД, съгласно представения по заявление с вх. № Е-

ЗЛР-Р-20 от 12.04.2016 г. проект на договор. 

2. Дава разрешение на „Топлофикация Русе” ЕАД да учреди в полза на „Про Трейд 

Финанс Консулт“ ЕООД особен залог върху търговското предприятие, като обезпечение 

по договор за заем с „Про Трейд Финанс Консулт“ ЕООД, съгласно представения по 

заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-21 от 04.05.2016 г. проект и при изпълнение на условието по т. 

3 по-долу. 

3. Указва на „Топлофикация Русе“ ЕАД в договора за особен залог на търговско 

предприятие да бъде включена клауза, предвиждаща заложените вещи и имоти да бъдат 

продавани от заложния кредитор само в тяхната цялост като енергиен обект, след 

предварително разрешение на КЕВР. 

 

По т.4 както следва: 

Издава по отношение на „Е 3“ ЕООД, ЕИК 175224159, със седалище и адрес на 

управление: Република България, гр. София 1619, район Витоша, ул. „Беловодски път“ № 

62 А, и адрес за кореспонденция: гр. София 1407, бул. „Никола Вапцаров“ № 35, ет. 1, ап. 1 

АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатени лицензионни 

такси и лихви за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт. 

 

По т.5 както следва: 

Издава по отношение на „ЕНЕРДЖИ ЕКО ТРЕЙД“ АД, ЕИК 175164363, със 

седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1000, район Оборище, 

ул. „Искър“ № 8, ет. 5, и адрес за кореспонденция с НАП: Република България, гр. София 

1000, район Оборище, ул. „Оборище“ № 1, вх. Б, ет. 5, ап. 9, 

АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатени лицензионни 

такси и лихви за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт. 

 

По т.6 както следва: 

Издава по отношение на „ЕС ЕМ КЕЙ ЕНЕРДЖИ“ АД, ЕИК 175188745, със 

седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1000, район Триадица, 

ул. „Солунска“ № 43, 

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.7 както следва: 

Издава по отношение на “ПАУЪР ЛОДЖИСТИКС“ ЕАД, ЕИК 175227641, със 

седалище и адрес на управление: Република България, гр. Етрополе – 2180, ул. „Мико 

Лаков“ № 4, 

АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна 

такса и лихва за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт. 

 

По т.8 както следва: 

Издава по отношение на “В и К - БЕБРЕШ” ЕООД, ЕИК 122052207, със седалище 

и адрес на управление: Република България, област София, община Ботевград, гр. 

Ботевград 2140, ул. „Цар Иван Шишман“ № 27, 

 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. 

 

По т.9 както следва: 

Издава по отношение на “В и К - БЕЛОВО” ЕООД, ЕИК 112107477, със седалище 

и адрес на управление: Република България, област Пазарджик, община Белово, гр. 

Белово 4470, ул. „Яденица“ № 1 

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. 

 

По т.10 както следва: 

Издава по отношение на “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ 

БЕРКОВИЦА” ЕООД, ЕИК 111037645, със седалище и адрес на управление: Република 

България, гр. Берковица 3500, ул. „Антон Страшимиров“ № 2, 

 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. 

 

По т.11 както следва: 

Издава по отношение на “Водоснабдяване и Канализация” ООД, гр. Добрич, ЕИК 

834026369, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. Добрич 9300, 

бул. „3-ти 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.  

 

По т.12 както следва: 

Издава по отношение на “В И К-СТРИМОН” ООД, ЕИК 101520193,  

със седалище и адрес на управление: Република България, област Благоевград, община 

Струмяни, с. Микрево 2815, 

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. № Е-Дк-170/07.06.2016 г. и  Решение на КЕВР № Р-241/10.06.2016 г. 

относно заявление с вх. № Е-ЗЛР- Р-29 от 31.05.2016 г. „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД за 

учредяване на залог върху съвкупност от вземания; 

2. Доклад с вх. № Е-Дк-171/07.06.2016 г. и Решение на КЕВР № Р-240/10.06.2016 г.  

относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-31 от 01.06.2016 г. на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД за 

издаване на разрешение за сключване на договор за заем; 

3. Доклад с вх. № Е-Дк-168/07.06.2016 г. и Решение на КЕВР № Р-242/10.06.2016 г.  

относно заявления от „Топлофикация Русе” ЕАД за издаване на разрешение на 

„Топлофикация-Русе” ЕАД за извършване на сделки, които може да доведат до 
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нарушаване на сигурността на снабдяването, вследствие на задлъжнялост на енергийното 

предприятие и издаване на разрешение за учредяване на залог върху търговското 

предприятие на дружеството; 

4. Решение на КЕВР № УПДВ-13/10.06.2016 г. - „Е 3“ ЕООД; 

5. Решение на КЕВР № УПДВ-14/10.06.2016 г. - „ЕНЕРДЖИ ЕКО ТРЕЙД“ АД; 

6. Решение на КЕВР № УПДВ-15/10.06.2016 г. - „ЕС ЕМ КЕЙ ЕНЕРДЖИ“ АД; 

7. Решение на КЕВР № УПДВ-16/10.06.2016 г. - “ПАУЪР ЛОДЖИСТИКС“ ЕАД; 

8. Решение на КЕВР № УПДВ-17/10.06.2016 г. – “В и К - БЕБРЕШ” ЕООД; 

9. Решение на КЕВР № УПДВ-18/10.06.2016 г. - “В и К - БЕЛОВО” ЕООД; 

10. Решение на КЕВР № УПДВ-19/10.06.2016 г. - “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 

КАНАЛИЗАЦИЯ БЕРКОВИЦА” ЕООД; 

11. Решение на КЕВР № УПДВ-20/10.06.2016 г. - “Водоснабдяване и Канализация” 

ООД, гр. Добрич; 

12. Решение на КЕВР № УПДВ-21/10.06.2016 г. - “В И К-СТРИМОН” ООД. 
 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
 

       

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

 (С. Тодорова) 

 

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

  (Р. Осман) 

 

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

 (А. Йорданов) 

 

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

 (В. Владимиров) 

 

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

 (Г. Златев) 

          Ю. МИТЕВ 

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

 (Е. Харитонова) 

 

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

 (В. Петков) 


