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ПРОТОКОЛ
№ 61
София, 05.04.2016 година
Днес, 05.04.2016 г. от 10:05 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, Димитър Кочков и главният секретар Росица Тоткова (без право на
глас).
На заседанието присъстваха Р. Костова – за началник на отдел "Цени и бизнес
планове-водоснабдителни и канализационни услуги", Ю. Митев – директор на дирекция
„Обща администрация“ и експерти на КЕВР.
Председателят установи, че няма възражения по проекта за дневен ред и няма
други предложения, както и няма правни пречки за провеждане на заседанието, което
протече при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Доклад В-Дк-72/28.03.2016 относно: Внесен за одобрение със заявление вх. № В17-53-5/02.11.2015 г., коригиран с вх. № В-17-53-5./17.03.2016 г., допълнен бизнес план
за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация - С” ЕООД, гр. Стрелча за
2016 г.
Работна група: Ивайло Касчиев, Ани Гюрова, Лолита Косева
2. Доклад В-Дк-72/28.03.2016 относно: Внесен за одобрение със заявление вх. № В17-54-7/29.12.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване
и канализация” ЕООД, гр. Брезник за 2016 г.
Работна група: Ивайло Касчиев, Хриси Йорданова, Лолита Косева
3. Акт за установяване на публично държавно вземане от неплатени лицензионни
такси и лихви за просрочие по отношение на „БОЛКАН ЮТИЛИТИС“ АД, ЕИК
124607604, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1303,
район Възраждане, бул. „Опълченска“ № 46-48.
Докладват: Анжела Димитрова; Петя Георгиева; Надежда Иванова
4. Акт за установяване на публично държавно вземане от неплатени лицензионни
София – 1000, бул. ”Княз Дондуков“ № 8 -10; тел.: 988 24 98; 935 96 13; факс: 988 87 82

такси и лихви за просрочие по отношение на „ЕКО ЕНЕРДЖИ САС“ ООД, ЕИК
200832383, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1408,
район Триадица, ж.к. Иван Вазов, ул. „Бурел“ № 42, ет. 2.
Докладват: 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 „ЕЛКОНТРОЛ“ ООД, ЕИК 130178629, със
седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1510, район Подуяне,
ж.к. Хаджи Димитър, ул. „Иван Маринов Йончев“ № 16.
Докладват: 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 „ЕЛМИБ БЪЛГАРИЯ“ АД, ЕИК 175199250,
със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1000, район
Възраждане, бул. „Опълченска“ № 46-48.
Докладват: 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 „ЕНЕРДЖИ БРОС“ ЕООД, ЕИК 200609131,
със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1113, район Слатина,
ул. „Прелом“ № 10, ет. 1, ап. 3.
Докладват: Анжела Димитрова; Петя Георгиева; Надежда Иванова
8. Акт за установяване на публично държавно вземане от неплатени лицензионни
такси и лихви за просрочие по отношение на „ЕСТАТО КОНСУЛТ“ ООД, ЕИК
175280738, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1164,
район Лозенец, ул. „Миджур“ № 8.
Докладват: Анжела Димитрова; Петя Георгиева; Надежда Иванова
9. Акт за установяване на публично държавно вземане от неплатена лихва за
просрочие по отношение на „ФОТОНИ ТРЕЙД“ ООД, ЕИК 202727993, със седалище и
адрес на управление: Република България, гр. София 1404, район Триадица, ж.к.
Стрелбище, ул. „Твърдишки проход“ № 23, ет. 8, ап. 30.
Докладват: Анжела Димитрова; Петя Георгиева; Надежда Иванова
10. Акт за установяване на публично държавно вземане от неплатени лицензионни
такси и лихви за просрочие по отношение на „ИВАС 2008“ ООД, ЕИК 200234980, със
седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1618, район Витоша, ж.к.
„Манастирски ливади“, ул. „Бяло поле“ № 29, къща № 6, ап. 3.
Докладват: Анжела Димитрова; Петя Георгиева; Надежда Иванова
11. Акт за установяване на публично държавно вземане от неплатени лицензионни
такси и лихви за просрочие по отношение на „НЮ-КО ЗАГОРА“ ЕООД, ЕИК 130535586,
със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1407, район Лозенец,
бул. „Черни връх“ № 43 и адрес за кореспонденция: Република България, гр. София, бул.
„Витоша“ № 15, ет. 4.
Докладват: Анжела Димитрова; Петя Георгиева; Надежда Иванова
12. Акт за установяване на публично държавно вземане от неплатени лицензионни
такси и лихви за просрочие по отношение на „ТРАНС ЕВРОЕНЕРДЖИ“ АД, ЕИК
131399235, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1606,
район Красно село, бул. „Скобелев“ № 65.
Докладват: Анжела Димитрова; Петя Георгиева; Надежда Иванова
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13. Акт за установяване на публично държавно вземане от неплатени лицензионни
такси и лихви за просрочие по отношение на „ВИВИД ПАУЪР“ ЕАД, ЕИК 175169524, със
седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1616, район Витоша, ул.
„Боянска река“ № 12.
Докладват: Анжела Димитрова; Петя Георгиева; Надежда Иванова
14. Акт за установяване на публично държавно вземане от неплатени лихви за
просрочие по отношение на „ЕВРОКВЕСТ ЕНЕРДЖИ ТРЕЙДИНГ“ ЕООД, ЕИК
113588241, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. Варна 9000,
район Одесос, ул. „Сливница“ № 28.
Докладват: Анжела Димитрова; Петя Георгиева; Надежда Иванова
По т.1. Комисията, след като разгледа внесен за одобряване със заявление вх. № В17-53-5/02.11.2015 г. и вх. № В-17-53-5/17.03.2016 г. допълнен бизнес план за развитие на
дейността на „Водоснабдяване и канализация - С“ ЕООД, гр. Стрелча за 2016 г., и
Доклад вх. № В-Дк-72/28.03.2016 г., установи следното:
На основание на § 60 от Закона за изменение и допълнение на Закона за водите
(ЗИД на ЗВ), обнародван в Държавен вестник бр. 58 oт 31.07.2015 г., и във връзка с чл. 10,
ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ),
настоящият регулаторен период се удължава до 31 декември 2016 г., а следващият
регулаторен период започва от 1 януари 2017 г.
Съгласно ал. 3 на § 14 на ЗИДЗВ в тримесечен срок от влизането в сила на това
изменение, т.е. до 03.11.2015 г., ВиК операторите следва да допълнят текущите бизнес
планове в съответствие с удължения срок на настоящия регулаторен период, и да ги
представят в КЕВР за одобрение по реда на чл. 11 от ЗРВКУ.
С оглед на гореизложеното комисията прие с решение по т. 2 от Протокол №
172/06.08.2015 г. Указания за формата и съдържанието на информацията, необходима
за удължаване на настоящия регулаторен период на бизнес плановете за развитието на
дейността на ВиК операторите до 31 декември 2016 г., както и Модел към Указанията.
В изпълнение на цитираните разпоредби в КЕВР е внесен, с вх. № В-17-535/02.11.2015 г., коригиран с вх. № В-17-53-5./17.03.2016 г., бизнес план за развитие на
дейността на „ВиК-С” ЕООД, гр. Стрелча за 2016 г.

I. Съответствие на бизнес плана с нормативните изисквания
Бизнес планът е представен в комисията в два екземпляра, всеки от които на
хартиен и на електронен носител. Налице е съответствие между съдържанието на
хартиения и електронния носител, справките и останалите документи, представени от ВиК
операторът, са подписани от управителя и главния счетоводител.
Представено е копие от изпратеното писмо за съгласуване на бизнес плана до
председателя на Общинския съвет гр. Стрелча, с входящ номер 218 от 14.03.2016 г.
Съгласно т. 7 и 8 от Указанията, дружеството следва да представи отчетни данни за
2014 г., и прогнозни данни за 2015 г. базиращи се на реални резултати и екстраполиране
на данните за оставащия период на годината, въз основа на които да се прогнозират
параметрите на бизнес плана за удължения период на бизнес плана за 2016 г.

ІI. Общи данни за ВиК оператора
„Водоснабдяване и канализация – С” ЕООД със седалище и адрес на управление:
гр. Стрелча – 4530, ул. „Велко Иванов” № 7 е еднолично търговско дружество с
ограничена отговорност със 100% общинска собственост на активите. Дружеството е с
уставен капитал в размер на 5 053 (пет хиляди петдесет и три) лева с едноличен
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собственик на капитала – община Стрелча.
Дружеството е вписано е в Търговския регистър с ЕИК 112107349 и предмет на
дейност: поддържане и експлоатация на местните водоизточници, водовземни
съоръжения, довеждащи мрежи и съоръжения, пречиствателни съоръжения,
канализационни мрежи извъpшвaнe нa тъpгoвcкa дeйнocт в cтpaнaтa и чужбина,
извършване на транспортни и други видове услуги и всички други незабранени от закона
дейности в страната и чужбина.
Дружеството се управлява и представлява в отношенията с трети лица от
Управителя Филип Кирилов Фингаров.
Съгласно решение № РД-02-14-2234/22.12.2009 г. на министъра на регионалното
развитие и благоустройството е определена обособена територия на „Водоснабдяване и
канализация – С” ЕООД под номер 51, съвпадаща с територията на община Стрелча.
Дружеството експлоатира две обособени водоснабдителни системи (ВС) с
различни цени – ВС „Помпена“ и ВС „Гравитачна“.
Във връзка с разпоредбите на §68 на ЗИД на ЗВ (обн. ДВ, бр.58 oт 31.07.2015 г.), в
чл. 14, ал. 1 на ЗРВКУ е премахната възможността ВиК операторите да предлагат цени на
ВиК услуги по потребителски групи в зависимост от потребяваното количество вода и
технологията на добиване и доставяне на водата, и е въведена нова алинея 2, съгласно
която ВиК операторите прилагат принципа на единна цена на ВиК услуга на обособената
територия, който се спазва задължително за цените на ВиК услугите „доставяне на вода на
потребителите и/или на други ВиК оператори“ и „отвеждане на отпадъчните води“. В тази
връзка от началото на следващия регулаторен период, започващ от 01.01.2017 г., „ВиК-С“
ЕООД, гр. Стрелча ще трябва да обедини действащите ВС „Помпена“ и ВС „Гравитачна“
с единна цена за потребителите.
ВиК операторът представя във внесения бизнес план за 2016 г., опис на
експлоатираните от него активи в Справка № 2 „Опис на ВиК активи за периода на бизнес
плана“, с които извършва основната си дейност по предоставяне на регулираните услуги,
а именно:
Параметър

Ед.
мярка

2014 г.

Общ брой водоизточници (основни и резервни)
в т.ч.повърхностни водоизточници

бр.
бр.

12
1

в т.ч.подземни водоизточници

бр.

11

ПСПВ

бр.

1

Резервоари (водоеми)
Общ обем на всички резервоари в експлоатация

бр.
м3

11
4 710

Водоснабдителни помпени станции
Обща инсталирана мощност на всички ВПС в експлоатация

бр.
кВт

7
85

Черпателни резервоари при ПС
Общ обем на всички черпателни резервоари в експлоатация

бр.
м3

7
187

Хидрофори
Обща инсталирана мощност на всички Хидрофори в експлоатация

бр.
кВт

0
0

Хлораторни станции
Довеждащи водопроводи
Разпределителни водопроводи

бр.

1

км
км

17
86

Обща дължина на водопроводна мрежа
Общ брой спирателни кранове
Общ брой въздущници
Общ брой пожарни хидранти
Общ брой редуктори на налягане
Сградни водопроводни отклонения

км
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.

103
75
10
76
3
3 367

Общ брой водомери на СВО

бр.

3 926

Сградни канализационни отклонения
Канализационна мрежа
Шахти по канализационната мрежа

бр.
км
бр.

1 656
27
540
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Канализационни помпени станции
Обща инсталирана мощност на всички КПС в експлоатация

бр.
кВт

0
0

Задържателни резервоари по канализационна мрежа
Общ обем на всички резервоари в експлоатация

бр.
м3

0
0

ПСОВ

бр.

0

Съгласно приетия с решение по т. 1 от Протокол № 246/01.12.2016 г. на комисията
сравнителен анализ за дейността на ВиК операторите за периода 2009-2014 г., „ВиК-С"
ЕООД, гр. Стрелча се отнася към групата на микро ВиК операторите.
За целите на анализа и оценката на внесения за одобряване бизнес план е
извършено сравнение, между нивата на показателите за качество, посочени от ВиК
оператора в бизнес плана и обобщените средни нива за дружествата, отнесени към групата
на микро ВиК операторите, представени в сравнителния анализ.

III. Техническа част
3.1. Ниво на покритие с водоснабдителни услуги
ВиК операторът отчита и прогнозира 100% покритие с водоснабдителни услуги.

3.2. Водоизточници и качество на водата
Във внесения за одобряване бизнес план ВиК операторът представя информация за
водоизточниците, отразена в Справка № 2 общо за обособените системи на ВиК
оператора, както следва:
№

Параметър ВС "Помпена" + ВС "Гравитачна"

1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
3.1
3.2
4.1
4.2
5.1
5.2

Общ брой водоизточници (основни и резервни)
в т.ч.повърхностни водоизточници
в т.ч.подземни водоизточници

5.3

Общ брой водоизточници с монтирано измервателно устройство по
чл.194а ал.4 от ЗВ (измерване на хранителната тръба на напорния
резервоар или на довеждащия водопровод)

5.4
6.1
6.2
10.1

Общ брой водоизточници, за които има действащо разрешително за
водовземане
Общ брой водоизточници, за които има учредена СОЗ
Общ брой водоизточници, за които се констатират отклонения по
показатели за качество на водата
Общ брой водоизточници с монтирано измервателно устройство по
чл.194а ал.1 от ЗВ (измерване при водоизточника)

Общ брой водоизточници без измерване
Водомери на водоизточници

Ед.
мярка
бр.
бр.
бр.
бр.
%
бр.
%
бр.
%
бр.
%

2014 г.

2015 г.

2016 г.

12
1
11
12
100,0%
0
0,0%
0
0,0%
3
25,0%

12
1
11
12
100,0%
0
0,0%
0
0,0%
3
25,0%

12
1
11
12
100,0%
0
0,0%
0
0,0%
3
25,0%

бр.

9

9

9

%

75,0%

75,0%

75,0%

бр.
%
бр.
Ниво

0
0,0%
2
0,167

0
0,0%
2
0,167

0
0,0%
2
0,167

От таблицата е видно, че дружеството не отчита водоизточници без измерване.
В Справка № 3 за 2014 г. общо за двете ВС ВиК операторът отчита ниво на
показател „Съотношение на броя на инсталираните водомери при водоизточниците
спрямо общия брой водоизточници“ - 0,167. Посоченото ниво е по-ниско от усредненото
ниво на показателя за дружествата, отнесени към групата на микро
ВиК операторите, 0,18, представено в сравнителния анализ за дейността на ВиК
операторите за периода 2009-2014 г. Според годишните отчетни данни на дружеството за
2014 г. е отчетено ниво от 0,583.
По отношение качеството на питейните води е представена информация в Справка
№ 3 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество на
ВиК услугите“, както следва:
№

Качество на питейната вода

Ед.

ВС "Помпена",ВС "Гравитачна"

2016 г.

5

мярка
Брой проби отговарящи на нормативните

2.1. изисквания по т.2.2.
2.2.

Общ брой взети проби по физико-химични и
радиологични показатели

2014 г.

бр.
бр.

Годишно постигнато ниво
Брой проби отговарящи на нормативните

2.3. изисквания по т.2.4.
2.4.

Общ брой взети проби по микробиологични
показатели
Годишно постигнато ниво

2015 г.

2016 г.

ВС
ВС
"Помпена" "Гравитачна"

15

15

15

6

9

15
1,000

15
1,000

15
1,000

6
1,000

9
1,000

15

15

15

6

9

15
1,000

15
1,000

15
1,000

6
1,000

9
1,000

бр.
бр.

3.3. Измерване и загуби на вода
Измерване на вход водоснабдителна система:
По отношение на добитите водни количества и измерването в Справка № 2 е
представена следната информация общо за ВиК оператора:
№

Параметър ВС "Помпена" + ВС "Гравитачна"

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6

Общо вода на вход ВС
Добита сурова вода от повърхностни водоизточници
Добита сурова вода от подземни водоизточници
Подадена сурова вода от друг В и К оператор
Подадена пречистена вода от друг В и К оператор
Общо добита вода от водоизточници с измерване по чл.194а ал.1 от ЗВ
Общо добита вода от водоизточници с измерване по чл.194а ал.4 от ЗВ
Общо добита вода от водоизточници без измерване (данни от
разрешителни)
Разлика [7.1 - (8.1 + 8.3 + 8.5)]

Ед.
мярка
м3
м3
м3
м3
м3
м3
%
м3
%
м3
%
м3

2014 г.
536 230
349 440
186 790
0
0
20 860
3,9%
515 370
96,1%
0
0,0%
0

2015 г.
602 820
411 820
191 000
0
0
67 475
11,2%
535 345
88,8%
0
0,0%
0

2016 г.
580 000
400 000
180 000
0
0
63 000
10,9%
517 000
89,1%
0
0,0%
0

От така представената информация се установява, че дружеството отчита високо
ниво на добитата вода с измерване при водоизточниците (100%). В тази връзка може да
се приеме, че предоставените данни за добити и подадени количества вода на вход
система са с висока степен на достоверност.
Измерване на изход водоснабдителна система:
Информация за състоянието на водомерното стопанство е представена в Справка №
2 общо за обособените системи на ВиК оператора.
№
16.1
16.2
16.3
16.4

Параметър ВС "Помпена" + ВС "Гравитачна"
Сградни водопроводни отклонения
Общ брой водомери на СВО
В т.ч. общ брой водомери на СВО, в техническа и метрологична
годност

Ед.
мярка
бр.
бр.
бр.
%

2014 г.
3 367
3 926
1 635
41,6%

2015 г.
3 091
3 558
1 691
47,5%

2016 г.
3 097
3 564
2 194
61,6%

За отчетната 2014 г. дружеството посочва, че 41,6% от общия брой водомери на
СВО в техническа и метрологична годност спрямо общия брой водомери на СВО, като за
2016 г. прогнозира делът им да достигне 61,6%.
По отношение на броя водомери, преминали последваща проверка, в Справка
№ 3 са представени следните данни:
№

Параметър ВС "Помпена" + ВС "Гравитачна"

11.13
11.14

Брой водомери, преминали последваща проверка
Общ брой на водомерите (без индивидуалните)
Годишно постигнато ниво

Ед.
мярка
бр.
бр.

2014 г.
76
3 928
0,019

2015 г.
245
3 560
0,069

2016 г.
450
3 566
0,126

За показател „Брой водомери, преминали последваща проверка спрямо общия брой
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на водомерите“ ВиК операторът отчита ниво от 0,019, като предвижда същото
достигне до 0,126 за 2016 г.
Отчетеното от дружеството ниво на показателя за 2014 г. (0,019) е по-ниско
усредненото ниво за дружествата, отнесени към групата на микро ВиК операторите,
същата година - 0,035. В тази връзка може да се приеме, че представените данни
подадени количества на изход система са с ниска степен на достоверност.

да
от
за
за

Потребление на ВиК услуги
Съгласно информацията в Справка № 4 „Отчет и прогнозно ниво на потребление
за периода на бизнес плана“ – общо за дружеството, се отчитат и прогнозират данни,
както следва:
Услуга
Подадена
питейна вода

Ниво на потребление на ВиК услуги

Ед. мярка

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.

м³/год.

220 532

239 432

251 000

Промишлени и други стопански потребители

м³/год.

32 960

38 098

41 000

м³/год.

253 492

277 530

292 000

Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.

м³/год.

167 649

188 467

195 000

Промишлени и други стопански потребители

м³/год.

92 603

109 402

115 000

м³/год.
%

260 252
102,67%

297 869
107,33%

310 000
106,16%

Общо
Отведени
отпадъчни
води

-

-

Общо
Дял от доставена питейна вода

Данните показват следното:
Дружеството прогнозира за периода 2015-2016 г. увеличение на фактурираните
количества за услугата доставяне на питейна вода;
За 2014 г. делът на битовите и приравнените към тях обществени и търговски
потребители представлява 87% от общото потребление на подадена вода, като
делът на промишлените и други стопански потребители е 13%;
За 2016 г. по отношение на фактурираните количества отведени отпадъчни води се
прогнозира, както нарастване на количествата, така и на делът им спрямо
количествата фактурирана доставена питейна вода.

Количествата отведени отпадъчни води надвишават количествата доставена вода,
тъй като на част от потребителите (захранени с минерална вода) са предоставя
единствено услугата отвеждане на отпадъчните води.
Загуби на вода:
Във внесения за одобряване бизнес план е представена отчетна и прогнозна
информация за неносеща приходи вода, отразена в Справка № 3, както следва:
4.
4.1.
4.2.
4.3.

Общи загуби на вода във водоснабдителните
системи
Подадена вода във водоснабдителната система
Фактурирана вода
Неинкасирана вода (Неносеща приходи вода Q9)
Дължина на довеждащи + разпределителни
водопроводи

Ед.
мярка
м3
м3
м3
%
м3/км/д
км

ВС "Помпена",ВС
"Гравитачна"
2014 г.

2015 г.

2016 г.

2016 г.

536 230
253 492
282 738
52,73%
7,52

602 820
277 530
325 290
53,96%
8,65

580 000
292 000
288 000
49,66%
7,66

103

103

103

ВС
ВС
"Помпена"
"Гравитачна"
180 000
400 000
42 000
250 000
138 000
150 000
76,67%
37,50%
6,30
9,56
60

43

От представената информация по ВС се установява, че за приоритетната ВС
„Гравитачна“ за 2016 г. се прогнозира по-нисък размер на неносещи приходи вода в
процентно изражение спрямо ВС „Помпена“ (37,50% спрямо 76,67%). Същевременно в
реално изражение прогнозираният размер е по-висок – 9,56 м3/км/д (ВС „Гравитачна“)
спрямо 6,30 м3/км/д (ВС „Помпена“).
Също от представената информация се установява, че общо за двете ВС ВиК
операторът прогнозира за 2016 г. намаление на размера на неносеща приходи вода в
процентно изражение.
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Отчетените нива от дружеството за 2014 г. (52,73%, 7,52 м3/км/д) са по-ниски
от усреднените нива за дружествата, отнесени към групата на микро ВиК
операторите, за същата година (54,63%, 9,40 м3/км/д). Според годишните отчетни
данни на дружеството за 2014 г. е отчетено ниво от 12,70 м3/км/д.
В таблицата по-долу е представено сравнение между постигнатия средногодишен
ефект, на база отчетни стойности за периода 2009-2014 г., и прогнозния за 2016 г.
Параметър ВС "Помпена" + ВС "Гравитачна"

Ед.
мярка

Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9

м3/год.
%
разлика
м3/км/ден
разлика

2014 г.
282 738
52,73%
7,52

2015 г.

Постигнат средногод.ефект 20092014г.

2016 г.

325 290
53,96%
1,23%
8,65
1,13

288 000
49,66%
-4,31%
7,66
-0,99

4,24%
-0,02

Съгласно т. 29.1 от Указанията нивата на показателите за качество за 2016 г. се
прогнозират въз основа на постигнатия средногодишен ефект на оптимизация за периода
2009-2014 г. В случая постигнатият средногодишен ефект за периода 2009-2014 г. е
увеличение на неносещата приходи вода с 4,24%, т.е. липсва ефект на оптимизация,
докато за периода 2015-2016 г. прогнозираният средногодишен ефект е намаление с 1,54%
(увеличение с 1,23 за 2015 г. и намаление с 4,31% за 2016 г.).
Балансът на системата за 2016 г. е представен в следващата таблица:
Баланс на водоснабдителните системи
Общо количество вода на входа на системата Q4
Обща законна консумация Q5
Продадена фактурирана вода Q3
Подадена нефактурирана вода Q3A

Общи загуби на вода Q6

Търговски загуби на вода Q8
Реални загуби на вода Q7

Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9

Ед.
мярка

2016 г.
ВС
"Помпена"

м3/год.
м3/год.
%
м3/год.
%
м3/год.
%
м3/год.
%
м3/км/ден
м3/год.
%
м3/год.
%
м3/год.
%
м3/км/ден
разлика

180 000
49 200
27,33%
42 000
23,33%
7 200
4,00%
130 800
72,67%
5,97
18 000
10,00%
112 800
62,67%
138 000
76,67%
6,30
0

ВС
"Гравитачна"
400 000
266 000
66,50%
250 000
62,50%
16 000
4,00%
134 000
33,50%
8,54
40 000
10,00%
94 000
23,50%
150 000
37,50%
9,56
0

ОБЩО
580 000
315 200
54,34%
292 000
50,34%
23 200
4,00%
264 800
45,66%
7,04
58 000
10,00%
206 800
35,66%
288 000
49,66%
7,66
0

От данните е видно, че балансът на системата е изпълнен в съответствие с
утвърдената с Наредба № 1 от 05.05. 2006 г. Методика за определяне на допустимите
загуби на вода във водоснабдителните системи (Методиката). Сборът на отделните
компоненти – Технологични нужди (Q3A), Търговски загуби (Q8) и Реални загуби (Q7), е
равен на Неносеща приходи вода (неотчетена вода, Q9).
Също така данните показват, че за 2016 г. ВиК операторът прогнозира Неносещата
приходи вода общо за двете системи да е 49,66% (76,61% за ВС „Помпена“ и 37,50% за
ВС „Гравитачна“) от подадената вода на вход ВС, а в реално изражение – 7,66 м3/км/ден
(6,30 м3/км/ден. за ВС „Помпена“ и 9,56 м3/км/ден за ВС „Гравитачна“).

3.4. Аварии във водоснабдителната система
Във внесения за одобряване бизнес план са представени отчетни и прогнозни данни
за брой аварии на водоснабдителната система, отразени в Справка № 3, както следва:
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Ед.
мярка

5.

Аварии на водоснабдителната система

5.1.
5.2.

Брой аварии по довеждащите водопроводи
Дължина на довеждащите водопроводи
Годишно постигнато ниво
Брой аварии по разпределителните водопроводи
Дължина на разпределителните водопроводи
Годишно постигнато ниво
Брой аварии на СВО
Общ брой СВО в обслужвания от оператора регион
Годишно постигнато ниво
Брой аварии на ПС
Общ брой водоснабдителни помпени станции
Годишно постигнато ниво

бр.
км

Общ брой аварии по довеждащи и разпределителни
водопроводи

бр.

Обща дължина на довеждащи и разпределителни
водопроводи
Годишно постигнато ниво

км

5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8

бр.
км
бр.
бр.
бр.
бр.

ВС "Помпена",ВС "Гравитачна"
2014 г.

2015 г.

2016 г.

2016 г.
ВС
ВС
"Помпена" "Гравитачна"

3
17
0,18
93
86
1,08
47
3 367
0,01
5
7
0,71

7
17
0,41
66
86
0,77
42
3 091
0,01
11
7
1,57

6
17
0,35
95
86
1,10
35
3 097
0,01
10
7
1,43

4
10
0,40
30
50
0,60
15
1 092
0,01
10
7
1,43

2
7
0,29
65
36
1,81
20
2 005
0,01
0
0
0

96

73

101

34

67

103
0,93

103
0,71

103
0,98

60
0,57

43
1,56

Отчетните данни на дружеството за 2014 г. показват следното отношение спрямо
обобщените данни на дружествата от групата на микро ВиК операторите:
- По отношение на аварии на довеждащи водопроводи се отчита ниво от 0,18, което е
по-ниско от това на микро ВиК операторите (0,284). Според годишните отчетни
данни на дружеството за 2014 г. е отчетено ниво от 0,14;
- По отношение на аварии на разпределителни водопроводи се отчита ниво от 1,08,
което е по-ниско от това на микро ВиК операторите (1,195). Според годишните
отчетни данни на дружеството за 2014 г. е отчетено ниво от 2,33;
- По отношение на аварии на СВО се отчита ниво от 0,01, което е по-ниско с това на
микро ВиК операторите (0,023);
- По отношение на аварии на ПС се отчита ниво от 0,71, което е по-ниско от това на
микро ВиК операторите (0,875). Според годишните отчетни данни на дружеството
за 2014 г. е отчетено ниво от 0,63.
Общото ниво на аварии по довеждащи и разпределителни водопроводи,
отчетено за 2014 г. (0,93) е по-високо от усредненото ниво за дружествата, отнесени
към групата на големите ВиК оператори (0,823). Според годишните отчетни данни на
дружеството за 2014 г. е отчетено ниво от 1,57.
Според данните от Справка № 2, към 2016 г. дружеството прогнозира броя
арматури по водопроводите (общо за ВС „Помпена“ и ВС „Гравитачна“) отнесен към
дължината на водопроводите (довеждащи и разпределителни) да бъде, както следва:
- Довеждащи водопроводи: спирателни кранове (СК) 0,118 бр/км; въздушници:
0,588 бр/км, редуктори/облекчителни шахти: 3 броя.
- Разпределителни водопроводи: спирателни кранове 1,395 бр/км; пожарни
хидранти (ПХ): 1,326 бр/км; редуктори на налягане: 0 броя.
Отчетните данни за среден брой въздушници на км довеждащи водопроводи (0,588
бр/км) показват, че дружеството не е осигурило необходимия брой въздушници за
довеждащите си съоръжения, в съответствие с разпоредбите на чл. 146, ал.4 на Наредба
№2/22.03.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни
системи (между 500 и 1000 метра), което е предпоставка за ефективната работа на
активите.
Отчетните данни за среден брой ПХ на км разпределителни водопроводи (1,326
бр/км) показват, че дружеството не е осигурило необходимия брой ПХ съгласно чл.170,
ал.1, т.1 – 3 на Наредба № Із-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и
норми за осигуряване на бeзопасност при пожар (между 100 и 200 метра, в зависимост
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от големината на населеното място). Освен за пожарни нужди, ПХ се използват за
адекватно промиване и изпразване на мрежата, с което се подобряват експлоатационните
параметри и качество на водата.
Отчетните данни за общ брой СК на км довеждащи и разпределителни
водопроводи показват, че дружеството не разполага с адекватен брой арматури, водещо до
големи зони на спиране при разпределителната мрежа.
Според данните от Справка № 5 „Ремонтна програма“ – обобщена (част
водоснабдяване), основен дял от разходите за ремонти през 2016 г. е предвиден за ремонт
на участъци от водопроводната мрежа (50%), следван от ремонт на механизация и
транспортни средства за (37,5%).

3.5. Ниво на покритие с канализационни услуги, качество на отпадъчните
води
ВиК операторът отчита ниво на покритие с канализационни услуги от 0,984 за
отчетната 2014 г. и прогнозира запазване на нивото през 2015 г. и 2016 г.
Данните от Справки № 2 и № 3 показват следната информация за пречистените
количества отпадъчни води за ВС „Гравитачна“:
№

Параметър ВС "Помпена"

22.1
22.2
22.3
22.4
22.5

Заустени отпадъчни води в повърхностни обекти
в т.ч. след механично, биологично, третично пречистване
в т.ч. след механично, биологично пречистване
в т.ч. след механично пречистване
в т.ч.без пречистване

8.4

Проектен капацитет на ПСОВ
Годишно постигнато ниво

Ед.
мярка
м3
м3
м3
м3
м3
м3

2014 г.

2015 г.

260 252
0
0
0
260 252
0
0,000

2016 г.

297 869
0
0
0
297 869
0
0,000

300 000
0
0
0
300 000
0
0,000

Видно от представените данни, за периода 2015 - 2016 г. дружеството прогнозира
увеличение на количествата пречистени отпадъчни води.
Представените данни по отношение качеството на отпадъчните води в Справка № 3
са, както следва:
8.

Качество на отпадъчните води

Ед.
мярка

8.2.

Брой проби, отговарящи на условията включени в разрешителното за
заустване

бр.

8.1.

Общ брой проби за качество на отпадъчните води

бр.

Годишно постигнато ниво

2014 г.

2015 г.
2

2016 г.
2

2

2

2

2

1,000

1,000

1,000

ВиК операторът отчита и прогнозира, че всички взети проби за качеството на
отпадъчните води отговарят на условията, включени в разрешителното за заустване.

3.6. Аварии по канализационната мрежа
Във внесения за одобряване бизнес план са представени отчетни и прогнозни данни
за аварии на канализационната система, посочени в Справка № 3, както следва:
9.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.

Аварии на канализационната система
Брой аварии на СКО
Общ брой СКО в обслужвания от оператора регион
Годишно постигнато ниво
Общ брой аварии на канализационната мрежа
Дължина на канализационната мрежа
Годишно постигнато ниво

Ед.
мярка
бр.
бр.
бр.
км

2014 г.
5
1 656
0,003
4
27
0,148

2015 г.
4
1 831
0,002
0
27
0,000

2016 г.
3
1 834
0,002
1
27
0,037

Отчетеното за 2014 г. ниво на показател „Съотношение на годишния брой аварии
на СКО спрямо броя на СКО“ (0,003) е по-ниско спрямо усредненото ниво на показателя
за дружествата, отнесени към групата на микро ВиК операторите, за същата година
(0,004). Според годишните отчетни данни на дружеството за 2014 г. е отчетено ниво от
0,01.
Отчетеното за 2014 г. ниво на показател „Съотношение на годишния брой аварии
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на канализационната мрежа спрямо дължината на канализационната мрежа“ (0,148) е
по-ниско спрямо усредненото ниво на показателя за дружествата, отнесени към групата
на микро ВиК операторите, за същата година (0,242). Според годишните отчетни данни на
дружеството за 2014 г. е отчетено ниво от 0,27.
В ремонтната програма на В и К оператора (Справка № 5) за 2016 г. е прогнозиран
1 брой ремонт на канализационна мрежа, спрямо прогнозиран 1 брой аварии, както и 3
броя ремонти на СКО, спрямо прогнозирани 3 броя аварии.

3.7. Потребление на електроенергия
Във внесения за одобрение бизнес план е представена информация относно
разходите за електрическа енергия по услуги и системи за периода 2014-2016 г. в Справка
№ 7„Разход на електрическа енергия в количествено и стойностно изражение“.
ВС „Помпена“
Представените данни в Справка № 7 за ВС „Помпена“ за услугата доставяне на
вода на потребителите са, както следва:
Доставяне на вода на потребителите
№

Ел.енергия

кВтч

Средна цена на ел.енергия,
лв/МВтч

Разход, хил.лв.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

1

Изразходвана ел. енергия
"Ниско напрежение"

79 266

78 200

78 200

14

14

14

176,620

179,028

179,028

2

Изразходвана ел. енергия
"Средно напрежение"

0

0

0

0

0

0

0,000

0,000

0,000

3

Изразходвана ел. енергия
"Високо напрежение"

0

0

0

0

0

0

0,000

0,000

0,000

5

Общо изразходвана
ел.енергия

79 266

78 200

78 200

14

14

14

176,620

179,028

179,028

-1 066

0

0

0

2,408

0,000

6

Енергийна ефективност

7

Специфичен разход кВтч/м³
вода на вход ВС

0,424

0,409

0,434

8

Специфичен разход кВтч/м³
фактурирана вода

2,210

1,887

1,862

ВС „Гравитачна“
Представените данни в Справка № 7 за ВС „Гравитачна“ за услугата доставяне на
вода на потребителите са, както следва:
Доставяне на вода на потребителите
№

Ел.енергия

кВтч

Средна цена на ел.енергия,
лв/МВтч

Разход, хил.лв.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

1

Изразходвана ел. енергия
"Ниско напрежение"

10 766

10 065

10 100

2

2

2

185,770

198,708

198,020

2

Изразходвана ел. енергия
"Средно напрежение"

0

0

0

0

0

0

0,000

0,000

0,000

3

Изразходвана ел. енергия
"Високо напрежение"

0

0

0

0

0

0

0,000

0,000

0,000

5

Общо изразходвана
ел.енергия

10 766

10 065

10 100

2

2

2

185,770

198,708

198,020

-701

35

0

0

12,938

-0,689

6

Енергийна ефективност

7

Специфичен разход кВтч/м³
вода на вход ВС

0,031

0,024

0,025

8

Специфичен разход кВтч/м³
фактурирана вода

0,049

0,043

0,040

Общо ВС „Помпена“ и ВС „Гравитачна“
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Доставяне на вода на потребителите
№

Ел.енергия

кВтч

Средна цена на ел.енергия,
лв/МВтч

Разход, хил.лв.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

1

Изразходвана ел. енергия
"Ниско напрежение"

90 032

88 265

88 300

16

16

16

177,715

181,272

181,200

2

Изразходвана ел. енергия
"Средно напрежение"

0

0

0

0

0

0

0,000

0,000

0,000

3

Изразходвана ел. енергия
"Високо напрежение"

0

0

0

0

0

0

0,000

0,000

0,000

5

Общо изразходвана
ел.енергия

90 032

88 265

88 300

16

16

16

177,715

181,272

181,200

-1 767

35

0

0

3,558

-0,072

6

Енергийна ефективност

7

Специфичен разход кВтч/м³
вода на вход ВС

0,168

0,146

0,152

8

Специфичен разход кВтч/м³
фактурирана вода

0,355

0,318

0,302

За 2016 г. се прогнозира намаление на специфичния разход спрямо 2014 г.
Общо за ВС „Помпена“ и за ВС „Гравитачна“ дружеството отчита
специфичен разход от 0,168 кВтч/м3 вода на вход ВС, който е по-нисък от усреднения
специфичен разход за групата на микро ВиК операторите (0,254) за същата година.
Според годишните отчетни данни на дружеството за 2014 г. е отчетено ниво от 0,186.
Представените обобщени данни в Справка № 7 общо за дружеството са, както
следва:
Обобщена справка за консумацията и производството на ел.енергия
Средна цена на ел.енергия,
лв/МВтч

№

Ел.енергия
2014 г.

2015 г.

2016 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

1

Изразходвана ел. енергия
"Ниско напрежение"

90 032

88 265

88 300

16

16

16

177,715

181,272

181,200

2

Изразходвана ел. енергия
"Средно напрежение"

0

0

0

0

0

0

0,000

0,000

0,000

3

Изразходвана ел. енергия
"Високо напрежение"

0

0

0

0

0

0

0,000

0,000

0,000

Общо изразходвана
ел.енергия за технологични
нужди

90 032

88 265

88 300

16

16

16

177,715

181,272

181,200

4

Изразходвана ел.енергия за
административни нужди

3 949

4 635

4 600

1

1

1

253,229

215,750

217,391

5

Изразходвана ел.енергия за
нерегулирана дейност

0,000

0,000

0,000

180,888

182,992

182,992

Общо изразходвана
ел.енергия за дружеството

кВтч

93 981

92 900

Разход, хил.лв.

92 900

17

17

17

3.9. Персонал
ВиК операторът представя информация за персонала на дружеството в Справка №
3, както следва:
№
15.1.
15.2.
15.3
15.4
11.6

Човешки ресурси
Брой на персонала, осигуряващ водоснабдителни услуги
Общ брой потребители, ползващи водоснабдителни услуги
Годишно постигнато ниво
Брой на персонала, осигуряващ канализационни услуги
Общ брой потребители, ползващи канализационни услуги
Годишно постигнато ниво
Обща численост на персонала, осигуряващ ВиК услуги

Ед.
мярка
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.

ВС "Помпена", ВС "Гравитачна"
2014 г.
2015 г.
2016 г.
13
5 160
0,003
1
4 182
0,000
14

13
5 180
0,003
1
4 154
0,000
14

13
5 165
0,003
1
4 133
0,000
14

Видно от посочените данни, за периода 2015-2016 г. се предвижда запазване на
12

общата численост на персонала, осигуряващ ВиК услуги.
За целите на анализа за числеността на персонала и неговата структура са
изчислени съотношенията между броя на служителите и броя на сградните отклонения,
представени като брой служители на 1000 броя СВО (СКО), както следва:
№
15.1.
5.6
15.3
9.2.

Ед.
мярка

Човешки ресурси
Брой на персонала, осигуряващ водоснабдителни услуги
Общ брой СВО в обслужвания от оператора регион
Брой служители на 1000 СВО
Брой на персонала, осигуряващ канализационни услуги
Общ брой СКО в обслужвания от оператора регион
Брой служители на 1000 СКО

ВС "Помпена", ВС "Гравитачна"
2014 г.
2015 г.
2016 г.

бр.
бр.
бр.
бр.

13
3 367
3,861
1
1 656

13
3 091
4,206
1
1 831

13
3 097
4,198
1
1 834

0,604

0,546

0,545

От посочените данни е видно, че за 2014 г. дружеството отчита по-ниско ниво за
брой служители към 1000 броя СВО (3,86) спрямо усредненото ниво за дружествата,
отнесени към групата на микро ВиК оператори – 4,47.
Същевременно отчетеното ниво за 2014 г. за брой служители на 1000 броя СКО
(0,604) е по-високо спрямо усредненото ниво – 0,52.
Данните за броя на служителите, осигуряващи водоснабдителни и канализационни
услуги за 2014 г., представени във внесения от ВиК оператора бизнес план (13 бр. и 1 бр.),
не съответстват представените отчетни данни към годишния доклад за същата година (10
бр. и 1 бр.).

IV. Икономическа част
4.1. Инвестиционна програма
Инвестиционната програма на „Водоснабдяване и канализация - С” ЕООД, гр.
Стрелча за 2016 г. е в размер на 8 хил. лв., посочени по системи и услуги в Справка № 8
„Инвестиции и източници на финансиране“. Инвестиции са предвидени единствено за
услугата доставяне на вода на потребителите от ВС „Гравитачна“.
ВиК операторът предвижда да финансира инвестиционната си програма за 2016 г.
със собствени средства.
Разпределението на инвестициите по ВиК услуги и системи за периода е следното:
2014 г.

2015 г.

2016 г.

Доставяне на вода на потребителите ВС "Гравитачна"

Отчетени и планирани инвестиции (хил.лв.)

4

0

8

Доставяне на вода на потребителите ВС "Помпена"

0

4

0

Отвеждане на отпадъчните води
ОБЩО

0
4

0
4

0
8

В одобрения пет годишен бизнес план на дружеството за периода 2009-2013 г. е
предвиден среден годишен размер на инвестициите в размер на 50 хил.лв. финансирани
със собствени средства, а за периода 2014-2015 г. средния годишен размер е 22 хил.лв.
Действащите цени на ВиК услугите са образувани по метод „Норма на
възвращаемост“ и не включват инвестиции. За периода 2009 – 2014 г. дружеството е
отчело инвестиции в размер на 17 хил.лв. или среден размер за периода 4 хил.лв./годишно.
За 2016 г. дружеството е прогнозирало инвестиции от 8 хил.лв, с което е изпълнена точка
39.3 от Указанията.
Сравнението между предвидените капиталови разходи и разходите за амортизации
показва, че 57% от прогнозните разходи за амортизации за 2016 г. ще да бъдат насочени за
инвестиции. Данните са отразени в таблицата:
Регулирани услуги и системи (хил.лв.)

Планирани инвестиции

Разходи за амортизации

Разлика

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Доставяне на вода на потребителите ВС "Гравитачна"

4

0

8

9

9

10

5

9

2

Доставяне на вода на потребителите ВС "Помпена"

0

4

0

2

2

2

2

-2

2

0
4,0

0
4,0

0
8,0

2
13,0

2
13,0

2
14,0

2
9

2
9

2
6

Отвеждане на отпадъчните води
ОБЩО
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Предвидените средства за инвестиции за 2016 г. са прогнозирани под размера на
годишните амортизационни.
Структурата на инвестиционната програма по категории, в т.ч. за нови обекти и
основни ремонти и реконструкции за водоснабдителните и канализационни услуги и
системи е представена в таблицата:
№

Доставяне на вода на потребителите ВС "Гравитачна"

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2016 г.
дял (%)

1.

Нови обекти :

4

0

8

100,0%

2.

Водоснабдителни обекти -основни ремонти и реконструкции

0

0

0

0,0%

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Съоръжения
Основен ремонт сгради
Водопроводни мрежи
Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)
Общо за услугата доставяне на вода от ВС "Гравитачна"

0
0
0
0
4

0
0
0
0
0

0
0
0
0
8

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
100,0%

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2016 г.
дял (%)

№

Доставяне на вода на потребителите ВС "Помпена"

1.

Нови обекти :

0

4

0

0%

2.

Канализационни обекти - основни ремонти и реконструкции

0

0

0

0,0%

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Съоръжения
Основен ремонт сгради
Водопроводни мрежи
Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)
Общо за услугата доставяне на вода от ВС "Помпена"

0
0
0
0
0

0
0
0
0
4

0
0
0
0
0

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

Планираните инвестиции за 2016 г. за услугата доставяне на вода на потребителите
от ВС „Гравитачна“ са предвидени за нови обекти, а именно система за дистанционно
управление и контрол на водоснабдяване.
Съгласно данните от Справка № 8.1. „Инвестиционна програма за услугата
доставяне на вода на потребителите“, ВиК операторът в инвестиционната програма
през 2016 г. не планира да извърши основни ремонти и реконструкции на водопроводната
мрежа при обща дължина на мрежата 103 км.

4.2. Оперативни разходи
Информацията за видовете разходи по икономически елементи по ВиК услуги и
системи за отчетната 2014 г. и тяхното прогнозно изменение за 2015 г. и 2016 г. е дадена в
Справка №11 „Разходи“ и са както следва:

№

Обобщение на разходи по
икономически елементи
(хил.лв.)

Разходи за материали
Разходи за външни услуги
Разходи за амортизации,
Разходи за възнаграждения,
Разходи за осигуровки
Други разходи
Разходи за текущ и авариен
7
ремонт
ОБЩО РАЗХОДИ
в т.ч. променливи разходи
1
2
3
4
5
6

№

1
2
3
4

Обобщение на разходи по
икономически елементи
(хил.лв.)
Разходи за материали
Разходи за външни услуги
Разходи за амортизации
Разходи за възнаграждения

Доставяне на вода на потребителите
ВС "Гравитачна"

Доставяне на вода на потребителите
ВС "Помпена"

2014 г.

2015 г.

Разлика
2015 г.
спрямо
2014 г.

2016 г.

Разлика
2016 г.
спрямо
2015 г.

Разлика
Разлика
2016 г.
2015 г.
2014 г. 2015 г.
спрямо
спрямо
2014 г.
2014 г.

40
26
9
95
37
2

27
19
9
92
37
2

-32,5%
-26,9%
0,0%
-3,2%
0,0%
0,0%

32
18
10
100
41
1

18,5%
-5,3%
11,1%
8,7%
10,8%
-50,0%

-20,0%
-30,8%
11,1%
5,3%
10,8%
-50,0%

23
8
2
13
10
0

18
5
2
12
10
0

-21,7%
-37,5%
0,0%
-7,7%
0,0%
0,0%

19
6
2
13
11
0

5,6%
20,0%
0,0%
8,3%
10,0%
0,0%

-17,4%
-25,0%
0,0%
0,0%
10,0%
#DIV/0!

16

11

-31,3%

15

36,4%

-6,3%

8

2

-75,0%

1

-50,0%

-87,5%

225
16

197
-12,4%
217
10,2%
10
-37,5%
13
30,0%
Отвеждане на отпадъчните води

-3,6%
-18,8%

64
20

2014 г.

2015 г.

Разлика
2015 г.
спрямо
2014 г.

2016 г.

Разлика
2016 г.
спрямо
2015 г.

2
3
2
9

2
2
2
9

0,0%
-33,3%
0,0%
0,0%

3
2
2
10

50,0%
0,0%
0,0%
11,1%

49
-23,4%
52
6,1%
-18,8%
19
-5,0%
20
5,3%
0,0%
Общо регулирани услуги и системи

Разлика
Разлика
2016 г.
2015 г.
2014 г. 2015 г.
спрямо
спрямо
2014 г.
2014 г.
50,0%
-33,3%
0,0%
11,1%

65
37
13
117

Разлика Разлика
2016 г. 2016 г.
2016 г.
спрямо спрямо
2015 г. 2014 г.

47
26
13
113

-27,7%
-29,7%
0,0%
-3,4%

2016 г.

54
26
14
123

Разлика Разлика
2016 г. 2016 г.
спрямо спрямо
2015 г. 2014 г.
14,9%
0,0%
7,7%
8,8%

14

-16,9%
-29,7%
7,7%
5,1%

Разходи за осигуровки
Други разходи
Разходи за текущ и авариен
7
ремонт
ОБЩО РАЗХОДИ
в т.ч. променливи разходи
5
6

4
0

4
0

0,0%
0,0%

5
0

25,0%
0,0%

25,0%
#DIV/0!

51
2

51
2

0,0%
0,0%

57
1

11,8%
-50,0%

11,8%
-50,0%

1

1

0,0%

1

0,0%

0,0%

25

14

-44,0%

17

21,4%

-32,0%

21
1

20
1

-4,8%
0,0%

23
1

15,0%
0,0%

9,5%
0,0%

310
37

266
30

-14,2%
-18,9%

292
34

9,8%
13,3%

-5,8%
-8,1%

Посочените в Справка №11 „Разходи“ общи разходи за регулираните услуги за
2014 г. са с 35 хил.лв. по-високи от посочените в годишните отчетни данни на
дружеството за 2014 г. представени в КЕВР. Тази разлика е в резултат на посочени в
бизнес плана по-високи разходи за материали (с 21 хил.лв.), външни услуги ( с 6 хил.лв.),
възнаграждения ( с 8 хил.лв.), осигуровки ( с 13 хил.лв.) и по - ниски разходи за
амортизации (с 12 хил.лв.) и други разходи (с 1 хил.лв).
Общите разходи за регулираните услуги за 2016 г. са намалени спрямо отчетените
разходи за 2014 г. с 5,8%, като разходите за амортизации са увеличени с 7,7%.
Условно постоянните разходи за регулираните услуги са намалени с 6,2% спрямо
отчетените за 2014 г. Това е в резултат на намаление на всички разходи, с изключение на
разходите за възнаграждения и осигуровки.
Общите променливи разходи за 2016 г. са намалени с 8% спрямо 2014 г., което се
дължи на намалени разходи за ползване на водни обекти с 27 % (3 хил.лв.).
Предложените разходи за регулирани услуги и системи във внесения за одобряване
бизнес план, посочени в справка № 11 „Отчет и разчет на признатите годишни разходи
на ВиК оператора“ са обобщени в таблицата, както следва:
2014 г.

2015 г.

Разлика
2015 г.
спрямо
2014 г.

2016 г.

Разлика
2016 г.
спрямо
2015 г.

Разлика
2016 г.
спрямо
2014 г.

Доставяне на вода на потребителите ВС "Гравитачна"

225

197

-12,4%

217

10,2%

-3,6%

Доставяне на вода на потребителите ВС "Помпена"

64

49

-23,4%

52

6,1%

-18,8%

Доставяне на вода на потребителите - общо

289

246

-14,9%

269

9,3%

-6,9%

Отвеждане на отпадъчните води

21

20

-4,8%

23

15,0%

9,5%

Общо регулирани услуги и системи

310

266

-19,6%

292

24,3%

2,6%

93,2%

92,5%

Разходите по регулирани услуги и системи (хил.лв.)

Дял на общите разходи за доставяне вода на потребителите
Нерегулирана дейност
Общо разходи за В и К оператора

92,1%

0

0

#DIV/0!

0

#DIV/0!

#DIV/0!

310

266

-14,2%

292

9,8%

-5,8%

Видно от представената информация с най-голям дял от регулираната дейност са
разходите за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС „Гравитачна“. Разходи за
нерегулирана дейност не са отчетени и планирани.
В таблицата по-долу е отразена ефективността на разходите спрямо подадените
водни количества и дължина на мрежата общо за оператора (Справка №11.1
„Ефективност на разходи“).
Параметър

ед.мярка

Доставяне на вода на
потребителите
2014 г.

2015 г.

2016 г.

Отвеждане на отпадъчните
води
2014 г.

2015 г.

2016 г.

материали
- за обеззаразяване

хил.лв./хил.м3

0,006

0,003

0,007

- за коагуланти

хил.лв./хил.м3

0,000

0,000

0,000

- за флокуланти

хил.лв./хил.м3

0,000

0,000

0,000

- за ЛТК

хил.лв./хил.м3

0,004

0,003

0,003

електроенергия за технологични
нужди

хил.лв./хил.м3

0,030

0,027

0,028
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горива и смазочни материали за
технологични нужди
данъци и такси за ползване на
водни обекти

хил.лв./хил.м3

0,000

0,000

0,000

хил.лв./хил.м3

0,021

0,012

0,014

данъци и такси за заустване

хил.лв./хил.м3

Разходи за външни услуги (без
разходи за ползване на водни
обекти и заустване)

хил.лв/км мрежа
; хил.лв./хил.м3

0,223

0,165

0,155

0,074

0,037

0,037

Разходи за възнаграждения

хил.лв/км мрежа
; хил.лв./хил.м3

1,049

1,010

1,097

0,333

0,333

0,370

Разходи за осигуровки

хил.лв/км мрежа
; хил.лв./хил.м3

0,456

0,456

0,505

0,148

0,148

0,185

Други разходи

хил.лв/км мрежа
; хил.лв./хил.м3

0,019

0,019

0,010

0,000

0,000

0,000

Разходи за текущ и авариен
ремонт

хил.лв/км мрежа
; хил.лв./хил.м3

0,233

0,126

0,155

0,037

0,037

0,037

Забележка:
Ефективността на променливите разходи за услугите доставяне вода на потребителите и пречистване
на отпадъчни води са изчислени като съотношение между променливите разходи и подадените количества
(съответно вода на вход ВС, и вода на вход ПСОВ).
Ефективността на условно-постоянните за водоснабдителните и канализационни услуги са изчислени
като съотношение между условно-постоянните разходи и дължината на ВиК мрежата, а за услугата
пречистване на отпадъчните води като съотношение с подадените количества на вход ПСОВ.

При променливите разходи през 2016 г. спрямо 2014 г. ефективността се подобрява
с изключение на разхода за обеззаразяване, за който е прогнозирано влошаване.
За условно-постоянните разходи през 2016 г. ефективността се подобрява с
изключение на разходите за възнаграждения и осигуровки и за двете услуги.

4.3. Дълготрайни активи
Представената в Справки №10.1 „Амортизационен план за придобитите преди
01.01.2006 г. дълготрайни активи“ и №10.2 „Амортизационен план за придобитите след
31.12.2005 г. дълготрайни активи“ информация във внесения бизнес план от ВиК
оператора по отношение на Нетекущите (дълготрайни активи) е отразена в следващата
таблица както следва:
Обекти
(хил.лв.)
Въведени/изведени собствени ДА
Отчетна стойност
Годишна амортизационна квота
Начислена до момента амортизация
Балансова стойност
Обекти
(хил.лв.)
Въведени/изведени собствени ДА
Отчетна стойност
Годишна амортизационна квота
Начислена до момента амортизация
Балансова стойност

Доставяне вода на потребителите ВС "Гравитачна"

Доставяне вода на потребителите ВС "Помпена"

2014 г.
2015 г.
2016 г.
4
0
8
165
165
173
9
9
10
91
100
110
74
65
63
Отвеждане на отпадъчни води
2014 г.
2015 г.
2016 г.
0
0
0
39
39
39
2
2
2
33
35
37
6
4
2

2014 г.
2015 г.
2016 г.
0
4
0
46
50
50
2
2
2
38
40
42
8
10
8
Регулирани услуги и системи - ОБЩО
2014 г.
2015 г.
2016 г.
4
4
8
250
254
262
13
13
14
162
175
189
88
79
73

Отчетните стойности на нетекущите активи посочени в справки № 10.1
„Амортизационен план за придобитите преди 01.01.2006 г. дълготрайни активи“ са
определени съгласно отчетните стойности на нетекущите активи в годишния финансов
отчет за 2014 г., а за прогнозния период съответстват на предвидените средства в
инвестиционната програма;
Годишната амортизационна квота за дълготрайните активи придобити след
31.12.2005 г. е изчислена с амортизационни норми за регулаторни цели съгласно т.50 от
Указанията.
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В таблицата по-долу е обобщена информацията за дълготрайните активи за
регулирана и нерегулирана дейност.
Отчетна стойност на активите по услуги и системи (хил.лв.)

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Доставяне на вода на потребителите ВС "Гравитачна"

165

165

173

Доставяне вода на потребителите - ВС "Помпена"

46

50

50

Доставяне на вода на потребителите - общо

211

215

223

39
250
84,4%
0

39
254
84,6%
0

39
262
85,1%
0

Отвеждане на отпадъчните води
Общо регулирани услуги и системи
Дял на ДА общо за доставяне вода на потребителите
Нерегулирана дейност

Видно от представената информация с най-голям дял от регулираната дейност са
дълготрайните активи за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС
„Гравитачна“. Дълготрайни активи за нерегулирана дейност не са посочени.
Съгласно разпоредбите на чл.13, ал.1, т.5, 6 и 7, и на чл. 19, ал.1, т.4 (букви „а“ и
„б“) от Закона за водите, ВиК активите следва да са публична държавна или общинска
собственост. В §9 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и
допълнение на Закон за водите (ЗИДЗВ, обн. ДВ бр. 103 от 29.11.2013 г.) са
регламентирани конкретни срокове за изготвяне на списъци за разпределение на
собствеността на ВиК активите, тяхното изваждане от счетоводните баланси на ВиК
операторите с държавно и/или общинско участие, и предоставянето им на съответните
Асоциации по ВиК или на Общинските съвети.
По отношение на „ВиК - С“ ЕООД, гр. Стрелча, в Справка №10.4 „Нетекущи
активи по реда на §9 ал.1 и ал.2 на ЗИД на ЗВ (обн. ДВ бр. 103 от 29.11.2013 г.)“ е
посочена следната информация за активите, които следва да бъдат извадени от баланса на
дружеството:

№

Описание

Отчетна
стойност на
нетекущите
активи към
31.12.2014 г.в
ГФО

Отчетна стойност на
нетекущите активи в
баланса на дружеството,
описани с протокол на
МРРБ във връзка с
разпоредбите на §9 ал.1
от ЗИД на ЗВ

Отчетна стойност на
нетекущите активи,
които ще останат за
ползване от В и К
оператора при
изпълнение
разпоредбите на §9 от
ЗИД на ЗВ

1.0
1.1

Земя

4,00

4,00

0,00

Сгради

10,00

10,00

0,00

1.2

Конструкции

0,00

1.3

Машини

1.4

Оборудване

1.5

Съоръжения

134,00

134,00

Транспортни средства

14,00

0,00

1.6

- товарни
- лекотоварни без
автомобили

81,00

81,00
0,00
0,00
14,00

0,00

0,00
14,00

14,00

- автомобили

0,00

- механизация

0,00

1.7

- други
Компютри

5,00

5,00

1.8

Други ДМА

2,00

2,00

1.9

Права върху собственост

0,00

1.10

Програмни продукти

0,00

1.11

Продукти от развойна дейност

0,00

1.12

Други ДНМА

0,00

ОБЩО АКТИВИ:

Стойност на нетекущите
активи, намиращи се в
обособената територия,
които не са включени в
баланса на дружествата,
описани с протокол на
МРРБ във връзка с
разпоредбите на §9 ал.2 от
ЗИД на ЗВ

0,00

250,00

148,00

102,00

0,00

От посочените от ВиК оператора стойности за дълготрайните активи е видно, че
след изпълнение разпоредбите на Закона за водите, отчетната стойност на нетекущите
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активи на дружеството ще намалее със 59,2%.
ВиК операторът не е посочил отчетна стойност за публичните ВиК активи, които
към момента са в балансите на общините (по §9, ал.2 от ЗИД на ЗВ), и които ще бъдат
предоставени на дружеството с договор по реда на чл.198п, ал.1 от Закона за водите.

4.4. Цени и приходи
Действащите цени на ВиК услугите на „ВиК - С“ ЕООД, град Стрелча утвърдени с
решение на комисията № Ц-49/28.12.2011 г., са както следва:
Действащи цени

Вид услуга

цена лв/м3 без ДДС

Доставяне на вода на потребителите ВС "Гравитачна"
Доставяне на вода на потребителите от ВС "Помпена"
Отвеждане на отпадъчни води

0,75
0,86
0,08

За 2016 г. ВиК операторът не прогнозира изменение на утвърдените цени на ВиК
услугите.
Съгласно §1, ал.1, т.4 от допълнителната разпоредба на Закона за регулиране на
ВиК услугите, "Социална поносимост на цената на ВиК услугите" е налице в случаите,
когато тяхната стойност, определена на база минимално месечно потребление на вода
за питейно-битови нужди от 2,8 куб. м на едно лице, не надхвърля 4 на сто от средния
месечен доход на домакинство в съответния регион.
С §68, т.4 от Закон за изменение и допълнение на Закона за водите (ЗИД на ЗВ, обн.
ДВ, бр.58 oт 31.07.2015 г.), прагът на социална поносимост бе намален от 4 на 2,5 на сто.
Доколкото обаче съгласно §60 от същия закон настоящият регулаторен период е удължен
до края на 2016 г., и ВиК операторите допълват текущите бизнес планове в съответствие с
удължения срок на настоящия регулаторен период, то намаленият праг на социална
поносимост следва да се приложи за новия регулаторен период, започващ от 01.01.2017 г.
Анализът на социална поносимост в Справка №18 „Социална поносимост“
(изчислен с 4 на сто) показва, че цените на ВиК услугите, които ще се прилагат през 2016
г. от дружеството са под прага на социална поносимост.
В таблицата по-долу са съпоставени отчетените и прогнозни разходи и приходи за
регулираните услуги и системи:
Регулирани услуги и системи
(хил.лв.)

Разходи за дейността

Приходи от дейността

Разлика

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Доставяне на вода на потребителите ВС "Гравитачна"

225

197

217

164

177

188

-62

-20

-30

Доставяне на вода на потребителите от ВС "Помпена"

64

49

52

31

35

36

-33

-14

-16

Доставяне на вода на потребителите - общо
Отвеждане на отпадъчните води
Общо регулирани услуги и системи

289
21
310

246
20
266

269
23
292

194
21
215

212
24
236

224
25
248

-95
0
-95

-34
4
-30

-45
2
-44

За 2016 г. общите разходи за регулираните услуги надвишават общите приходи.
Единствено за услугата отвеждане на отпадъчните води приходите от услугата
надвишават разходите.
Ефективността на разходите, изчислена като съотношение на приходи към разходи
за отделните регулирани услуги и системи е показана в следващата таблица.
Регулирани услуги и системи
(хил.лв.)

Ефективност на разходите
2014 г.

2015 г.

2016 г.

Доставяне на вода на потребителите ВС "Гравитачна"

0,727

0,898

0,864

Доставяне на вода на потребителите от ВС "Помпена"

0,484

0,720

0,695

Доставяне на вода на потребителите - общо
Отвеждане на отпадъчните води
Общо регулирани дейности

0,673
0,994
0,695

0,863
1,188
0,887

0,831
1,078
0,851

Видно от данните в таблицата ефективността на разходите за 2016 г. за
регулираните ВиК услуги се повишава спрямо 2014 г.
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Коефициентът на събираемост на вземанията отразен в справка № 15 „Отчет и
прогноза за коефициент на събираемост на вземанията“, изчислен с нетен размер на
приходи от продажби за текущата година и вземания от клиенти и доставчици за текущата
и за предходната година в съответствие с ГФО за 2014 г. е както следва:

Година

2014
2015
2016

Нетен размер на
приходите от продажби
за текущата година
(хил. лв.)

Вземания от клиенти и
доставчици за текущата
година
(хил. лв.)

Вземания от клиенти и
доставчици за
предходната година
(хил. лв.)

Коефициент

A

B

C

((1,2*A-(B-C))
1,2*A+C

262
238
250

105
102
80

101
105
102

0,747
0,739
0,801

Нивото на събираемост на вземанията е изчислено с данни от ГФО на дружеството
за 2014 г. и прогнозни данни за 2015 г. и 2016 г. по следния начин:
Събираемост = ((1,2*A-(B-C)) / (1,2*A+C), където:
(А) Нетен размер на приходите от продажби /шифър 15100+15400-15410 от ОПР/
(В) Вземания от клиенти и доставчици /шифър 03210 от счетоводния баланс/
(С) Вземания от клиенти и доставчици /шифър 03210 от счетоводния баланс/

ВиК операторът отчита ниво на събираемост за 2014 г. - 0,75, което е по-ниско от
отчетените нива на събираемост за групата на микро ВиК операторите - 0,84 за същата
година. За 2016 г. нивото на събираемост е прогнозирано с повишение и е 0,80.

4.5. Социална програма
ВиК операторът е представил социална програма която включва социални
дейности отразени в Справка № 17 „Социални дейности“, като са посочени разходи по
типове дейности общо за дружеството както следва:
Видове дейности (хил.лв.)

2014 г.

2015 г.

2016 г.

I. Осигуряване здравословни и безопасни условия на труд

2

1

4

II. Осигуряване на социално- битови и културни потребности на
персонала, съгласно чл. 294 от КТ

0

0

1

III. Допълнително доброволно пенсионно, здравно осигуряване и
застраховане

0

0

0

0
2

0
1

1
6

IV. Други социални дейности
Общо

Посочените разходи по типове дейности общо за дружеството за 2016 г. са с 4 хил.
лв. по-високи спрямо 2014 г. С най - голям дял от разходите за социални дейности за 2016
г. са прогнозирани разходите за осигуряване здравословни и безопасни условия на труд.

4.6. Допълнителна информация в текстова част
Съгласно Глава шеста от Указанията, по т.66: В текстовата част на бизнес плана се
представя допълнителна информация за поне един конкретен проект, който В и К
операторът е реализирал през периода 2014-2015 г., с посочено описание на проекта,
конкретни параметри, постигнати резултати и отчетени проблеми, за всяка една от
изброените по-долу ключови сфери на дейност:
66.1. Измерване на вход система;
66.2. Измерване на вход населено място;
66.3. Зониране на водопроводната мрежа;
66.4. Намаляване загуби на вода;
66.5. Намаляване на аварии по водоснабдителната система;
66.6. Подмяна на водомери на СВО и/или внедряване на водомери с
дистанционно отчитане;
66.7. Намаляване на аварии по канализационната система;
66.8. Постигане на енергийна ефективност;
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66.9. Събираемост на вземанията.
Целта на това указание е В и К операторите да представят (презентират) на
комисията подхода си за подобряване на изброените ключови сфери на дейност, като
посочат конкретни проекти – как са подготвени и изпълнени, какви трудности са
срещнати при реализирането им, и какви резултати са постигнали. Прегледът на
текстовата част на бизнес плана показва, че В и К операторът не е представил конкретни
изпълнени проекти.
Изказвания по т.1:
Докладва Л. Косева. Тя обърна внимание, че „ВиК-С" ЕООД, гр. Стрелча се отнася
към групата на микро ВиК операторите, има две действащи системи и обособена
територия на действие. Съгласно действащите изисквания двете системи следва да се
обединят и услугите доставяне на питейна вода и отвеждане на отпадъчни води да се
предоставят по една единна цена. Пробите за качество на питейната вода съответстват
100% на нормативните изисквания. Работната група отчита висока достоверност за
данните за количества вода на вход водоснабдителна система. Относно данните за
количества вода на изход водоснабдителна система работната група отчита ниска
достоверност, тъй като ВиК операторът отчита, че 41% от монтираните водомери на
сградни водопроводни отклонения са в метрологична годност. Относно неносещи
приходи вода ВиК операторът отчита малко ниски нива в процентно и в реално изражение
спрямо нивата на групата на микро ВиК операторите. Относно потребление на
електрическа енергия операторът отчита по-ниско потребление от нивата на групата на
микро ВиК операторите. В бизнес плана операторът е посочил, че за 2016 г. ще намали
специфичния разход. За 2016 г. не се предвижда промяна в числеността на персонала.
А. Гюрова представи икономическата част. Предвидени са инвестиции в размер на
8 хил. лв. Инвестиции са предвидени единствено за услугата доставяне на вода на
потребителите от ВС „Гравитачна“. 57% от амортизационните отчисления ще бъдат
използвани за инвестиране на инвестиционната програма. За годината не се предвижда
подмяна на водопроводни и канализационни мрежи. Планираните разходи са в размер на
292 хил. лв., което е с 6% по-ниско от отчетените за 2014 г. Това е в резултат на
намалението на всички видове разходи без разходите за възнаграждение и осигуровки,
които са леко завишени. Планираната отчетна стойност на дълготрайните активи е в
съответствие с инвестиционната програма и е в размер на 262 хил. лв. Дълготрайните
активи ще намалеят с 59%. Действащите цени са в сила от 01.01.2012 г. За 2016 г.
дружеството не предвижда изменение. Отчетената събираемост за 2014 г. от 75% е под
средната за групата. За 2016 г. е планирано леко завишение до 80%.
В. Владимиров коментира изказването „леко завишени разходи“. Той счита, че е
по-коректно да се посочи процент за ФРЗ.
А. Гюрова отговори, че за възнагражденията увеличението през 2016 г. спрямо
2014 г. е 5%, а за осигуровките е 11%.
И. Н. Иванов прочете проекта за решение и го подложи на гласуване.
Предвид изложеното и на основание чл. 11, ал.1 от ЗРВКУ
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
Р Е Ш И:
Одобрява внесения в КЕВР със заявление вх. № В-17-53-5/02.11.2015 г., и
коригиран с вх. № В-17-53-5./17.03.2016 г., допълнен бизнес план за развитие на
дейността на „Водоснабдяване и канализация - С” ЕООД, гр. Стрелча за 2016 г.
В заседанието по точка първа участват председателят Иван Н. Иванов и членовете
на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров,
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Георги Златев, Евгения Харитонова, Валентин Петков, Димитър Кочков.
Решението е взето с девет гласа „за”, от които два гласа на членове на Комисията
със стаж във В и К сектора.
.
По т.2. Комисията, след като разгледа внесен за одобряване със заявление вх. № В17-54-7/29.12.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на
„Водоснабдяване“ ЕООД, гр. Брезник за 2016 г., и Доклад вх. № В-Дк-73/28.03.2016 г.,
установи следното:
На основание на § 60 от Закона за изменение и допълнение на Закона за водите
(ЗИД на ЗВ), обнародван в Държавен вестник бр.58 oт 31.07.2015г., и във връзка с чл. 10,
ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ),
настоящият регулаторен период се удължава до 31 декември 2016 г., а следващият
регулаторен период започва от 1 януари 2017 г.
Съгласно ал. 3 на § 14 на ЗИД на ЗВ в тримесечен срок от влизането в сила на това
изменение, т.е. до 03.11.2015 г., ВиК операторите следва да допълнят текущите бизнес
планове в съответствие с удължения срок на настоящия регулаторен период, и да ги
представят в КЕВР за одобрение по реда на чл. 11 от ЗРВКУ.
С оглед на гореизложеното комисията прие с решение по т. 2 от Протокол
№172/06.08.2015 г. Указания за формата и съдържанието на информацията,
необходима за удължаване на настоящия регулаторен период на бизнес плановете за
развитието на дейността на ВиК операторите до 31 декември 2016 г. (Указанията),
както и Модел към Указанията.
В изпълнение на цитираните разпоредби в КЕВР е внесен с вх. № В-17-547/29.12.2015 г. бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване” ЕООД, гр.
Брезник за 2016 г.

I. Съответствие на бизнес плана с нормативните изисквания
Бизнес планът е представен в комисията в два екземпляра, всеки от които на
хартиен и на електронен носител. Налице е съответствие между съдържанието на
хартиения и електронния носител, справките и останалите документи, представени от ВиК
оператора са подписани от управителя и главния счетоводител.
Представено е копие от изпратено писмо за съгласуване на бизнес плана с вх. №
2600-86 от 22.12.2015 г., адресирано до кмета на гр. Брезник, а не до Общинския съвет,
както и Становище от община Брезник, изх. № 2600-86/11 от 22.12.2015 г., в което е
посочено, че на основание §60 от ЗИДЗВ община Брезник приема предложения бизнес
плана за дейността на „Водоснабдяване“ ЕООД, гр. Брезник за 2016 г., подписано от кмета
и главния юрисконсулт на общината. Не е представено копие на писмо до Асоциацията по
ВиК за съответната обособена територия.
Съгласно т.7 и 8 от Указанията, дружеството следва да представи отчетни данни за
2014 г., и прогнозни данни за 2015 г., базиращи се на реални резултати и екстраполиране
на данните за оставащия период на годината, въз основа на които да се прогнозират
параметрите на бизнес плана за удължения период на бизнес плана за 2016 г.

ІI. Общи данни за ВиК оператора
„Водоснабдяване“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Брезник - 2360,
ул. „Александър Филипов” № 62 е капиталово търговско дружество със 100 % общинска
собственост на активите, с уставен капитал в размер на 826 357 (осемстотин двадесет и
шест хиляди триста петдесет и седем) лева и едноличен собственик на капитала – община
Брезник.
Дружеството е вписано в Търговския регистър с ЕИК 113026117 с предмет на
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дейност: стопанисване и управление на язовир “Красава”, пречиствателна станция за
питейна вода, пълнеща и довеждаща деривация, събиране , довеждане, пречистване и
пласиране на питейна вода за населението.
Дружеството се управлява и представлява в отношенията с трети лица от Тодор
Горянов Тодоров - Управител.
Видно от съдържанието на решение № РД-02-14-2234/22.12.2009 г. на министъра
на регионалното развитие и благоустройството „Водоснабдяване” ЕООД - гр. Брезник
няма обособена територия по смисъла на чл.198а от Закона за водите. Територията на
община Брезник, заедно с тази на общините Перник, Земен, Радомир и Трън попада в
определената с цитираното решение обособена територия под № 26 на „ВиК“ ООД –
гр.Перник.
В отговор на запитване от страна на Комисията относно статута на
„Водоснабдяване“ ЕООД, гр. Брезник като ВиК оператор е получено становище от МРРБ
с вх.№ В-07-00-10/24.06.2014г. в което се посочва следното: „… В случай, че
„Водоснабдяване“ ЕООД, гр. Брезник стопанисва и управлява ВиК активи – публична
общинска собственост (държавна или общинска), те трябва да бъдат описани по реда
на §9, ал.1 или ал.2 от ЗИД на ЗВ (обн.ДВ бр.103 от 2013г.) и да бъдат предадени на
Асоциацията по ВиК за управление. Дружеството би могло да осъществява дейност
като ВиК оператор по реда на чл.198о ал.6 от ЗВ единствено ако оперира с ВиК активи
частна собственост, които са му предоставени за експлоатация на валидно правно
основание, при спазване изискванията на ЗРВКУ и ЗВ“.
В отговор на последващо запитване от страна на Комисията относно сттаута на
общинските ВиК оператори без обособени територии е получено становище от МРРБ с вх.
№ В-03-06-16/08.10.2015 г., в което се казва следното: „Водоснабдяване“ ЕООД, гр.
Брезник е с капитал, собственост на Община Брезник и предоставя отделни ВиК услуги
на потребители от Община Брезник. Община Брезник е член на Асоциацията по ВиК на
обособената територия обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр.
Перник. На Общо събрание, проведено на 27.02.2015 г., Асоциацията по ВиК е взела
решение за сключване на договор с действащия оператор „Водоснабдяване и
канализация“ ООД, гр. Перник. В съответствие с разпоредбите на §9, ал.1 и ал.2 от ПЗР
на ЗИД на ЗВ, Община Брезник и „Водоснабдяване“ ЕООД, гр. Брезник са предали в МРРБ
списъци с активите публична общинска собственост, като в списъците са включени 3 бр.
помпени станции в землищата на гр. Брезник, с. Конска и с. Режанци, 2100 м. напорен
водопровод, 800 м. довеждащ водопровод, 830м. тласкател, резервоар и вътрешна
водопроводна мрежа в с. Долни Романци“.
С писмо с вх.№ В-04-00-20/07.03.2016 г. Асоциацията по ВиК на обособената
територия обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник изпрати до
Комисията за становище на електронен вариант подготвен за подписване Договор между
АВиК и избрания оператор - „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник.
В писмото не е посочено кога ще бъде сключен договора, но се очаква това да се
случи в рамките на текущата 2016 г. Към така представената информация не са посочени
данни за публичните ВиК активи, които ще бъдат предоставени от страна на АВиК на
оператора, но видно от информацията от МРРБ, би следвало да включват публичните ВиК
активи, които към момента се експлоатират и поддържат от „Водоснабдяване“ ЕООД, гр.
Брезник, т.е. след сключването на договора с АВиК, „ВиК“ ООД, гр. Перник би следвало
да започне да експлоатира и поддържа и тези активи, при което „Водоснабдяване“ ЕООД
- гр. Брезник ще изгуби качеството и статута си на ВиК оператор.
С решение № БП-10/21.01.2016 г. Комисията одобри допълнен бизнес план за
развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник за 2016 г. В
същия не са предвидени дейности по експлоатация и поддръжка на ВиК активи –
публична общинска собственост, които към момента се експлоатират и поддържат от
„Водоснабдяване“ ЕООД, гр. Брезник.
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„Водоснабдяване“ ЕООД, гр. Брезник представя във внесения бизнес план за 2016
г., опис на експлоатираните от него активи в Справка № 2 „Опис на ВиК активи за
периода на бизнес плана“, с които извършва основната си дейност по предоставяне на
регулираните услуги, а именно:
Ед.
мярка
бр.
бр.

Параметър
Общ брой водоизточници (основни и резервни)
в т.ч.повърхностни водоизточници

2014 г.
1
1

в т.ч.подземни водоизточници

бр.

0

ПСПВ

бр.

1

Резервоари (водоеми)
Общ обем на всички резервоари в експлоатация

бр.
м3

1
3 000

Довеждащи водопроводи
Разпределителни водопроводи

км
км

7
0

Обща дължина на водопроводна мрежа

км

7

Общ брой спирателни кранове
Общ брой въздущници
Общ брой пожарни хидранти
Общ брой редуктори на налягане

бр.
бр.
бр.
бр.

4
0
0
0

„Водоснабдяване” ЕООД, гр. Брезник не попада в групите ВиК оператори,
съгласно приетия с решение по т. 1 от Протокол № 246/01.12.2016 г. на комисията
сравнителен анализ за дейността на ВиК операторите за периода 2009-2014 г.

III. Техническа част
3.1. Ниво на покритие с водоснабдителни услуги
„Водоснабдяване“ ЕООД - гр. Брезник експлоатира една водоснабдителна система
(ВС), чрез която се доставя питейна вода на „ВиК“ ООД, гр. Перник. Дружеството не
доставя вода на крайни потребители.

3.2. Водоизточници и качество на водата
Във внесения за одобряване бизнес план ВиК операторът представя информация за
водоизточниците, отразена в Справка № 2, както следва:
№

Параметър

1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
3.1
3.2
4.1
4.2
5.1

Общ брой водоизточници (основни и резервни)
в т.ч.повърхностни водоизточници
в т.ч.подземни водоизточници

5.2
5.3
5.4
6.1
6.2

Ед. мярка 2014 г.

бр.
бр.
бр.
Общ брой водоизточници, за които има действащо бр.
разрешително за водовземане
%
бр.
Общ брой водоизточници, за които има учредена СОЗ
%
Общ брой водоизточници, за които се констатират бр.
отклонения по показатели за качество на водата
%
Общ брой водоизточници с монтирано измервателно бр.
устройство по чл.194а ал.1 от ЗВ (измерване при
%
водоизточника)
Общ брой водоизточници с монтирано измервателно
бр.
устройство по чл.194а ал.4 от ЗВ (измерване на хранителната
тръба на напорния резервоар или на довеждащия
%
водопровод)
бр.
Общ брой водоизточници без измерване
%

2015 г.

2016 г.

1
1
0
1
100,0%
1
100,0%
0
0,0%
1

1
1
0
1
100,0%
1
100,0%
0
0,0%
1

1
1
0
1
100,0%
1
100,0%
0
0,0%
1

100,0%

100,0%

100,0%

0

0

0

0,0%

0,0%

0,0%

0
0,0%

0
0,0%

0
0,0%

От така представената информация се установява, че дружеството отчита много
високо ниво на добита вода с измерване при водоизточник (100%). В тази връзка може да
се приеме, че представените данни за добити и подадени количества на вход система са с
най-висока степен на достоверност.
По отношение качеството на питейните води е представена информация в Справка
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№ 3 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество на
ВиК услугите“, както следва:
№

Качество на питейната вода

Ед. мярка

2.1.

Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.2.

2.2.

Общ брой взети проби по физико-химични и радиологични
показатели

Параметър
2014 г.

2015 г.

2016 г.

бр.

8

8

8

бр.

8

8

8

1,000

1,000

1,000

Годишно постигнато ниво

2.3.

Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.4.

бр.

8

8

8

2.4.

Общ брой взети проби по микробиологични показатели

бр.

8

8

8

1,000

1,000

1,000

Годишно постигнато ниво

В текстовата част на бизнес плана относно качеството на водата е посочено
следното“
„По физикохимични показатели суровата вода няма отклонения от здравните
норми. Всички взети проби по физикохимичен и микробиологичен анализ на пречистената
вода, готова за подаване във водопроводната мрежа отговарят на Наредба № 9 от
16.03.2001 г. за качествата на водата, предназначена за питейно-битови цели.“

3.3. Измерване и загуби на вода
Измерване на вход водоснабдителна система:
По отношение на добитите водни количества и измерването е представена
информация в Справка № 2, както следва:
№
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6

Параметър
Общо вода на вход ВС
Добита сурова вода от повърхностни водоизточници
Добита сурова вода от подземни водоизточници
Подадена сурова вода от друг ВиК оператор
Подадена пречистена вода от друг ВиК оператор
Общо добита вода от водоизточници с измерване по чл.194а
ал.1 от ЗВ
Общо добита вода от водоизточници с измерване по чл.194а
ал.4 от ЗВ
Общо добита вода от водоизточници без измерване (данни от
разрешителни)
Разлика [7.1 - (8.1 + 8.3 + 8.5)]

Ед. мярка
м3
м3
м3
м3
м3
м3
%
м3
%
м3
%
м3

2014 г.
1 043 610
1 043 610
0
0
0
1 043 610
100,0%
0
0,0%
0
0,0%
0

2015 г.
714 571
714 571
0
0
0
714 571
100,0%
0
0,0%
0
0,0%
0

2016 г.
930 000
930 000
0
0
0
930 000
100,0%
0
0,0%
0
0,0%
0

От таблицата е видно, че 100% от добитата вода е с измерване при водоизточника.
В тази връзка се приема, че представените данни за добити и подадени
количества на вход система са с висока степен на достоверност.
Измерване на изход водоснабдителна система:
По отношение на броя водомери, преминали последваща проверка, в Справка № 3
са представени следните данни:
№
11.13
11.14

Параметър
Брой водомери, преминали последваща проверка
Общ брой на водомерите (без индивидуалните)
Годишно постигнато ниво

Ед. мярка
бр.
бр.

2014 г.
1
4
0,250

2015 г.
0
4
0,000

2016 г.
1
4
0,250

Както беше посочено дружеството доставя пречистена вода на „ВиК“ ЕООД –
Перник, като количеството на доставената вода се измерва по водомер УРСМ-010М.
На основание на гореизложеното може да се приеме, че представените данни за
подадени количества на изход система са с висока степен на достоверност.
Потребление на ВиК услуги
Съгласно информацията в Справка № 4 „Отчет и прогнозно ниво на потребление
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за периода на бизнес плана“, се отчитат и прогнозират данни, както следва:
Услуга

Ниво на потребление на ВиК услуги

Ед. мярка

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Подадена питейна вода

за "ВиК" ООД - Перник

м³/год.

1 037 902

710 320

924 913

Както вече беше посочено дружеството доставя питейна вода за „ВиК“ ООД –
Перник, като за 2015 г. се прогнозира намаление на фактурираните водни количества
спрямо 2014 г. и увеличение за 2016 г. спрямо 2015 г.
Загуби на вода:
Във внесения за одобряване бизнес план е представена отчетна и прогнозна
информация за неносеща приходи вода, отразена в Справка № 3 „Програма за постигане
на годишните целеви нива на показателите за качество на ВиК услугите“, както следва:
4.

Общи загуби на вода във водоснабдителните системи

4.1.
4.2.

Подадена вода във водоснабдителната система
Фактурирана вода

4.3.

Неинкасирана вода (Неносеща приходи вода Q9)

Ед. мярка
м3
м3
м3
%
м3/км/д
км

Дължина на довеждащи + разпределителни водопроводи

Параметър
2014 г.
1 043 610
1 037 902
5 708
0,55%
2,23
7

2015 г.
714 571
710 320
4 251
0,59%
1,66
7

2016 г.
930 000
924 913
5 087
0,55%
1,99
7

За 2014 г. дружеството отчита ниво на неносеща приходи вода (НПВ) от 0,55%
(в процентно изражение) и 2,23 м3/км/д (в реално изражение), като за 2016 г. се
прогнозира запазване на нивото в процентно изражение и намаление в реално
изражение спрямо 2014 г.
Във връзка с отчетените нива на НПВ следва да се отбележи, че съгласно
Методика за определяне на допустимите загуби във водоснабдителната система, ниво
на общи загуби до 25 на сто от подаденото количество вода на вход ВС, се определя като
ниско. Следователно ВиК операторът отчита и прогнозира ниски нива на загуби на вода.
Съгласно представената информация НПВ се формира единствено от технологични
нужди в ПСПВ
В таблицата по-долу е представено сравнение между постигнатия средногодишен
ефект, на база отчетни стойности за периода 2009-2014 г., и прогнозния за 2016 г.
Параметър

Ед. мярка

2014 г.

2015 г.

2016 г.

5 708
0,55%

Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9

м3/год.
%
разлика
м3/км/ден
разлика

4 251
0,59%
0,05%
1,66
-0,57

5 087
0,55%
-0,05%
1,99
0,33

2,23

Постигнат
средногод.ефект 20092014г.

0,09%
1,00

Съгласно т. 29.1 от Указанията нивата на показателите за качество за 2016 г. се
прогнозират въз основа на постигнатия средногодишен ефект на оптимизация за периода
2009-2014 г. В случая постигнатият средногодишен ефект за периода 2009 -2014 г. е
увеличение на неносещата приходи вода с 0,09%, като за периода 2015 -2016 г. не се
прогнозира постигане на средногодишен ефект, т.е. запазване на нивото на НПВ от 2014 г.
Балансът на системата за 2016 г. е представен в следващата таблица:
Баланс на водоснабдителните системи
Общо количество вода на входа на системата Q4
Обща законна консумация Q5
Продадена фактурирана вода Q3

Ед. мярка

2016 г.

м3/год.
м3/год.
%
м3/год.

930 000
924 913
99,45%
924 913

25

%
м3/год.
%
м3/год.
%
м3/км/ден
м3/год.
%
м3/год.
%
м3/год.
%
м3/км/ден
разлика

Подадена нефактурирана вода Q3A

Общи загуби на вода Q6

Търговски загуби на вода Q8
Реални загуби на вода Q7

Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9

99,45%
0
0,00%
5 087
0,55%
1,99
0
0,00%
5 087
0,55%
5 087
0,55%
1,99
0

От данните е видно, че балансът на системата е изпълнен в съответствие с
утвърдената с Наредба № 1 от 05.05.2006 г. Методика за определяне на допустимите
загуби на вода във водоснабдителните системи (Методиката). Сборът на отделните
компоненти – Технологични нужди (Q3A), Търговски загуби (Q8) и Реални загуби (Q7), е
равен на Неносеща приходи вода (неотчетена вода, Q9).
Също така данните показват, че за 2016 г. ВиК операторът прогнозира Неносещата
приходи вода да представлява 0,55% от подадената вода на вход ВС, а в реално
изражение – 1,99 м3/км/ден.

3.4. Аварии във водоснабдителната система
Във внесения за одобряване бизнес план са представени отчетни и прогнозни данни
за брой аварии на водоснабдителната система, отразени в Справка № 3, както следва:
5.
5.1.
5.2.

Аварии на водоснабдителната система

Ед. мярка

Брой аварии по довеждащите водопроводи
Дължина на довеждащите водопроводи
Годишно постигнато ниво

бр.
км

2014 г.
0
7
0,00

Параметър
2015 г.
0
7
0,00

2016 г.
0
7
0,00

ВиК операторът не отчита и не прогнозира аварии по довеждащите водопроводи.
Според данните от Справка № 2, към 2016 г. дружеството прогнозира броя
арматури по водопроводите отнесен към дължината на довеждащите водопроводи бъде,
както следва: спирателни кранове (СК) 0,571 бр/км; въздушници: 0 бр/км;
редуктори/облекчителни шахти: 0 бр.
Отчетните данни за среден брой въздушници на км довеждащи водопроводи (0
бр/км) показват, че дружеството не е осигурило необходимия брой въздушници за
довеждащите си съоръжения, в съответствие с разпоредбите на чл. 146, ал.4 на Наредба
№2/22.03.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни
системи (между 500 и 1000 метра), което е предпоставка за ефективната работа на
активите.
Според данните от Справка № 5 „Ремонтна програма“, разходите за ремонти през
2016 г. изцяло са предвидени за ремонт на спирателни кранове и хидранти.

3.5. Потребление на електроенергия
Във внесения за одобрение бизнес план е представена информацията относно
разходите за електрическа енергия за периода 2014-2016 г. в Справка № 7„Разход на
електрическа енергия в количествено и стойностно изражение“.
Представените данни в Справка № 7 за услугата доставяне на вода на
потребителите са, както следва:
Доставяне на вода на потребителите
№

Ел.енергия

кВтч
2014 г.

2015 г.

Разход, хил.лв.
2016 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч
2014 г.

2015 г.

2016 г.
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1

Изразходвана ел. енергия
"Ниско напрежение"

2

Изразходвана ел. енергия
"Средно напрежение"

3

25 379

27 390

27 000

5

5

6

197,013

182,548

222,222

Изразходвана ел. енергия
"Високо напрежение"

0

0

0

0

0

0

0,000

0,000

0,000

5

Общо изразходвана
ел.енергия

25 379

27 390

27 000

5

5

6

197,013

182,548

222,222

6

Енергийна ефективност

2 011

-390

0

1

-14,465

39,674

7

Специфичен разход кВтч/м³
вода на вход ВС

0,024

0,038

0,029

8

Специфичен разход кВтч/м³
фактурирана вода

0,024

0,039

0,029

За 2015 г. се прогнозира увеличение на специфичния разход на електрическа
енергия спрямо 2014 г., обосновано с извършването на предвидените ремонтни дейности,
а за 2016 г. – намаление спрямо 2015 г.

3.6. Персонал
ВиК операторът представя информация за персонала на дружеството, в Справка №
3, както следва:
15.

Човешки ресурси

Ед. мярка

Параметър
2014 г.

2015 г.

2016 г.

15.1.

Брой на персонала, осигуряващ водоснабдителни услуги

бр.

14

14

14

15.2.

Общ брой потребители, ползващи водоснабдителни услуги

бр.

1

1

1

14,000

14,000

14,000

Годишно постигнато ниво

Видно от посочените данни, за 2016 г. ВиК операторът прогнозира запазване
числеността на персонала, осигуряващ водоснабдителни услуги спрямо 2014 г.

IV. Икономическа част
4.1. Инвестиционна програма
Инвестиционната програма на “Водоснабдяване” ЕООД – Брезник за 2016 г. е в
размер на 1 000 лева, посочени в Справка №8 „Инвестиции и източници на финансиране“
с предвидено финансиране от собствени средства на дружеството.
Планирани инвестиции (хил.лв.)

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Доставяне на вода

1

1

1

В одобрения пет годишен бизнес план на дружеството за периода 2009-2013 г.,
както в ценовия модел, средногодишният размер инвестиции е 22 хил. лв. ВиК операторът
е прогнозирал за 2016 г. инвестиционни разходи в размер на 1 000 лева, с което не е
изпълнено изискването по точка 39.2 от Указанията по отношение на изискуемия размер
инвестиции.
Предвидените средства за 2016 г. са прогнозирани под размера на годишните
разходи за амортизации, отразено в таблицата.
Планирани
инвестиции

Регулирани услуги и дейности (хил.лв.)

Разходи за
амортизации

Разлика

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Доставяне на вода

1

1

1

16

16

16

15

15

15

От така представената информация в таблицата е видно, че за периода 2014 г. –
2016 г., годишните амортизационни отчисления на активите на дружеството не са
използвани за инвестиционна дейност.
Структурата на инвестиционната програма на дружеството за регулираната услуга
е представена в таблицата:
27

№
1.
2.

Доставяне на вода
Нови обекти
Водоснабдителни обекти -основни ремонти и реконструкции

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Съоръжения
Основен ремонт сгради
Водопроводни мрежи
Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)
Общо доставяне:

2014 г.
1

2015 г.
1

2016 г.
1

1

1

1

Планираните инвестиции за услугата за 2016 г. в размер на 1 000 лева са
предназначени за подмяна на компресор за сгъстен въздух. Отчетените инвестиционни
разходи за 2014 г. в размер на 1 000 лева са вложени за ПСПВ - закупуване и монтаж на
бариера и за 2015 г. е построен навес за съхранение към яз."Красава". ВиК операторът не
планира ремонт на довеждащия водопровод (7 км) през 2016 г.

4.2. Оперативни разходи
Информацията за видовете разходи по икономически елементи за услугата за
отчетната 2014 г. и тяхното прогнозно изменение за 2015 г. и 2016 г. е дадена в Справка
№11 „Отчет и разчет на признатите годишни разходи на ВиК оператора“ и са, както
следва:
Доставяне на вода
№

Обобщение на разходи по икономически
елементи (хил.лв.)

2014 г.

2015 г.

Разлика
2015
спрямо
2014

2016 г.

Разлика Разлика
2016
2016
спрямо спрямо
2015
2014

1

Разходи за материали

10

10

0,0%

11

10,0%

10,0%

2

Разходи за външни услуги

35

23

-34,3%

28

21,7%

-20,0%

3

Разходи за амортизации

16

16

0,0%

16

0,0%

0,0%

4

Разходи за възнаграждения

127

130

2,4%

133

2,3%

4,7%

5

Разходи за осигуровки

43

43

0,0%

45

4,7%

4,7%

6

Други разходи

4

0

-100,0%

0

0,0%

-100,0%

7

Разходи за тек.и авар.ремонт

9

13

44,4%

1

-92,3%

-88,9%

244
32

235
22

-3,7%
-31,3%

234
29

-0,4%
31,8%

-4,1%
-9,4%

ОБЩО РАЗХОДИ
в т.ч. променливи разходи

Общото намаление на разходите за услугата доставяне на вода за 2016 г. спрямо
отчетените разходи за 2014 г. е 4,1% в резултат на намаление на разходите за външни
услуги, разходите за текущ и авариен ремонт и други разходи. Променливите разходи за
2016 г. също са прогнозирани с намаление (-9,4%).
В таблицата по-долу е отразена ефективността на разходите спрямо подадените
водни количества и дължината на мрежата (Справка №11.1 „Ефективност на разходи“).
Доставяне на вода
Параметър
материали
- за обеззаразяване
- за коагуланти
- за флокуланти
- за ЛТК
електроенергия за технологични нужди
горива и смазочни материали за технологични нужди
данъци и такси за ползване на водни обекти
данъци и такси за заустване
Разходи за външни услуги (без разходи за ползване на
водни обекти и заустване)
Разходи за възнаграждения
Разходи за осигуровки

ед.мярка

хил.лв./хил.м3
хил.лв./хил.м3
хил.лв./хил.м3
хил.лв./хил.м3
хил.лв./хил.м3
хил.лв./хил.м3
хил.лв./хил.м3
хил.лв./хил.м3
хил.лв/км
мрежа ;
хил.лв./хил.м3
хил.лв/км
мрежа ;
хил.лв./хил.м3
хил.лв/км
мрежа ;

2014 г.

2015 г.

2016 г.

0,002
0,001
0,000
0,000
0,005
0,000
0,022

0,001
0,001
0,000
0,000
0,007
0,000
0,020

0,002
0,001
0,000
0,000
0,006
0,000
0,020

1,714

1,286

1,286

18,143

18,571

19,000

6,143

6,143

6,429
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хил.лв./хил.м3
хил.лв/км
мрежа ;
хил.лв./хил.м3
хил.лв/км
мрежа ;
хил.лв./хил.м3

Други разходи
Разходи за текущ и авариен ремонт

0,571

0,000

0,000

1,286

1,857

0,063

Ефективността на променливите разходи за услугите доставяне вода на
потребителите и пречистване на отпадъчни води са изчислени като съотношение между
променливите разходи и подадените количества (съответно вода на вход ВС).
Ефективността на условно-постоянните за водоснабдителните и канализационни
услуги са изчислени като съотношение между условно-постоянните разходи и дължината
на ВиК мрежата.
Видно от данните в таблицата през 2016 г. е прогнозирано подобряване на
ефективността при повечето видове разходи спрямо 2014 г. и 2015 г.

4.3. Дълготрайни активи
Представената информация във внесения бизнес план относно нетекущите
(дълготрайни активи) в Справки №10.1 „Амортизационен план за придобитите преди
01.01.2006 г. дълготрайни активи“ и №10.2 „Амортизационен план за придобитите след
31.12.2005 г. дълготрайни активи“ е отразена в таблицата:
Доставяне на вода

Обекти (хил.лв.)
Въведени/изведени собствени ДА
Отчетна стойност
Годишна амортизационна квота
Начислена до момента амортизация
Балансова стойност

2014 г.

2015 г.

2016 г.

0
830
16
372
458

1
831
16
388
443

-33
798
16
404
399

Доставяне на вода
(ДА от финансирания)
2014 г.
2015 г.
2016 г.

Отчетните стойности на нетекущите активи са в съответствие с годишния
финансов отчет на дружеството за 2014 г., а за прогнозния период съответстват на
предвидените средства в инвестиционната програма. Не са посочени дълготрайни активи
за нерегулирана дейност.
Годишната амортизационна квота за дълготрайните активи придобити след
31.12.2005 г. е изчислена с амортизационни норми за регулаторни цели съгласно т.50 от
Указанията.
Съгласно разпоредбите на чл.13, ал.1, т.5, 6 и 7, и на чл. 19, ал.1, т.4 (букви „а“ и
„б“) от Закона за водите, ВиК активите следва да са публична държавна или общинска
собственост. В §9 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и
допълнение на Закон за водите (ЗИДЗВ, обн. ДВ бр. 103 от 29.11.2013 г.) са
регламентирани конкретни срокове за изготвяне на списъци за разпределение на
собствеността на ВиК активите, тяхното изваждане от счетоводните баланси на ВиК
операторите с държавно и/или общинско участие, и предоставянето им на съответните
Асоциации по ВиК или на Общинските съвети.
По отношение на “Водоснабдяване” ЕООД – Брезник в Справка №10.4 „Нетекущи
активи по реда на §9 ал.1 и ал.2 на ЗИД на ЗВ (обн. ДВ бр. 103 от 29.11.2013 г.) е посочена
информация за активите, които следва да бъдат извадени от баланса на дружеството:
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№

1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

Отчетна стойност
на нетекущите
активи към
31.12.2014 г.в
ГФО

Описание

Земя
Сгради
Конструкции
Машини
Оборудване
Съоръжения
Транспортни средства
- товарни
- лекотоварни без автомобили
- автомобили
- механизация
- други
Компютри
Други ДМА
Права върху собственост
Програмни продукти
Продукти от развойна дейност
Други ДНМА
ОБЩО АКТИВИ:

Отчетна стойност
на нетекущите
активи в баланса
на дружеството,
описани с
протокол на
МРРБ във връзка
с разпоредбите на
§9 ал.1 от ЗИД на
ЗВ

0

0
56
0
0
0
373
0

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
429

0

56

373
0

429

Отчетна стойност
на нетекущите
активи, които ще
останат за
ползване от ВиК
оператора при
изпълнение
разпоредбите на
§9 от ЗИД на ЗВ

Стойност на
нетекущите активи,
намиращи се в
обособената
територия, които не
са включени в
баланса на
дружествата, описани
с протокол на МРРБ
във връзка с
разпоредбите на §9
ал.2 от ЗИД на ЗВ

ВиК операторът е посочил в справката балансовата стойност на дълготрайните
активи, вместо отчетната.
От посочените от ВиК оператора данните за дълготрайните активи е видно, че
дружеството не планира намаление на стойността им след реализиране разпоредбите
на Закона за водите. Това е изцяло в противоречие с представената от МРРБ
информация относно статута на публичните ВиК активи.

4.4. Цени и приходи
Действащата цена на водоснабдителната услуга на “Водоснабдяване” ЕООД –
Брезник e утвърденa с решение на комисията № Ц-08/14.03.2011 г., в сила от 01.04.2011г.,
както следва:
ВиК услуги
Доставяне на вода

Действащи цени

Прогнозни за 2016 г.

Цена лв./куб.м без ДДС Цена лв./куб.м без ДДС

0,26

0,26

ВиК операторът е прогнозирал за 2016 г. запазване на цената на водоснабдителната
услуга. Годишни корекции на цените на ВиК услуги по време на регулаторния период се
извършват в съответствие с изискванията на Наредба за регулиране на цените на ВиК
услуги (НРЦВКУ), и Указания за образуване на цени на ВиК услуги чрез метода „горна
граница на цени“, приети от ДКЕВР с решение по т.5 от Протокол №17 от 31.01.2011 г.
Съгласно §1, ал.1, т.4 от допълнителната разпоредба на Закона за регулиране на
ВиК услугите, "Социална поносимост на цената на ВиК услугите" е налице в случаите,
когато тяхната стойност, определена на база минимално месечно потребление на вода
за питейно-битови нужди от 2,8 куб. м на едно лице, не надхвърля 4 на сто от средния
месечен доход на домакинство в съответния регион.
С §68, т.4 от Закон за изменение и допълнение на Закона за водите (ЗИД на ЗВ, обн.
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ДВ, бр.58 oт 31.07.2015 г.), прагът на социална поносимост е намален от 4 на 2,5 на сто.
Доколкото обаче съгласно §60 от същия закон настоящият регулаторен период е удължен
до края на 2016 г., и ВиК операторите допълват текущите бизнес планове в съответствие с
удължения срок на настоящия регулаторен период, то намаленият праг на социална
поносимост следва да се приложи за новия регулаторен период, започващ от 01.01.2017 г.
Социалната поносимост на цените на ВиК услуги отразена в Справка №18
„Анализ на социалната поносимост на предлаганите цени“ (изчислен с 4 на сто) показва,
че цената на водоснабдителната услуга за 2015 г. и 2016 г. е под прага на социалната
поносимост за област Перник.
По отношение на приходите от регулираната дейност в таблицата по-долу са
съпоставени отчетените и прогнозни разходи и приходи:
Регулирани услуги и дейности (хил.лв.)
Доставяне на вода

Разходи за дейността
2014 г.
244

2015 г.
235

2016 г.
234

Приходи от дейността
2014 г.
270

2015 г.
185

2016 г.
240

Разлика
2014 г.
26

2015 г.
-50

2016 г.
6

Образуваните приходи от услугата доставяне на вода за 2015 г. с действащата цена
са по-ниски от разходите и съответно формирания финансов резултат е отрицателен,
докато за 2014 г. и за 2016 г. е с положителни стойности.
В следващата таблица е представена изчислената ефективността на разходите, като
съотношение на приходи към разходи за регулираната услуга.
Регулирани услуги и дейности (хил.лв.)
Доставяне на вода

Ефективност на разходите
2014 г.
1,106

2015 г.
0,786

2016 г.
1,028

Видно от данните в таблицата, ефективността на разходите за 2016 г. нараства
спрямо 2014 г. и спрямо 2015 г.
Събираемостта на вземанията за разглеждания период е отразена в Справка
№15 „Отчет и прогноза за коефициент на събираемост на вземанията“, както следва:
Нетен размер на
приходите от продажби
за текущата година
(хил. лв.)

Вземания от клиенти и
доставчици за текущата
година
(хил. лв.)

Вземания от клиенти и
доставчици за
предходната година
(хил. лв.)

Коефициент

A

B

C

((1,2*A-(B-C))
1,2*A+C

2014 г.

270

171

459

0,782

2015 г.

185

183

171

0,534

2016 г.

240

155

183

0,671

Година

Нивото на събираемост на вземанията е изчислено с данни от годишния финансов
отчет на дружеството за 2014 г. и прогнозни данни за 2015 г. и 2016 г. по следната
формула:
Събираемост = ((1,2*A-(B-C)) / (1,2*A+C), където:
(А) Нетен размер на приходите от продажби /шифър 15100+15400-15410 от ОПР/
(В) Вземания от клиенти и доставчици /шифър 03210 от счетоводния баланс/
(С) Вземания от клиенти и доставчици /шифър 03210 от счетоводния баланс/

ВиК операторът е отчел ниво на събираемост в бизнес плана за 2014 г. от 78,2%,
което е по-ниско от отчетените нива за групата на малките ВиК оператори - 84,0% за
същата година. За 2016 г. е прогнозирано намаление на събираемостта от дружеството до
67,1%.

4.5. Социална програма
ВиК операторът е представил социална програма съдържаща социални дейности и
съответните разходи за тях, отразени в Справка № 17 „Социални дейности“, а именно:
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№

Видове дейности (хил. лв.)

1
2
3
4

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Осигуряване здравословни и безопасни условия на труд
1
Осигуряване на социално- битови и културни потребности на персонала,
съгласно чл. 294 от КТ
1
Допълнително доброволно пенсионно, здравно осигуряване и
застраховане
0

1

1

1

1

0

0

Други социални дейности

0

0

0

Общо:

2

2

2

Посочени разходи по типове дейности за 2016 г. са по 2 хил. лв. за всяка една от
разглежданите години, в т.ч. 1 000 лева за осигуряване здравословни и безопасни условия
на труд и 1 000 лева за осигуряване на социално-битови и културни потребности на
персонала, съгласно чл. 294 от КТ.
Изказвания по т.2:
Докладва Л. Косева. Тя обърна внимание, че операторът не работни с крайни
потребители, а предоставя единствено услугата доставяне на питейна вода на „ВиК“ ООД,
гр. Перник, който от своя стара водоснабдява крайни потребители. „Водоснабдяване”
ЕООД - гр. Брезник няма обособена територия по смисъла на Закона за водите. ВиК
операторът стопанисва и управлява ВиК активи, които са публична общинска
собственост. Във връзка с това от страна на Комисията са писани писма до МРРБ с молба
статутът да бъде изяснен. Установено е, че тези активи следва да бъдат отписани и
предадени на Асоциацията по ВиК за управление. На Общо събрание Асоциацията по
ВиК е взела решение за сключване на договор с действащия оператор „Водоснабдяване и
канализация“ ООД, гр. Перник. Очаква се договорът да бъде сключен в рамките на 2016
г., след което „ВиК“ ООД, гр. Перник би следвало да започне експлоатация и поддръжка
на активите, които до момента се експлоатират и поддържат от „Водоснабдяване” ЕООД гр. Брезник. В този смисъл дружеството ще загуби статута на ВиК оператор. На 21.01.2016
г. Комисията е одобрила допълнен бизнес план за развитието на дейността на „ВиК“ ООД,
гр. Перник за 2016 г., в който не са предвидени дейности по експлоатация и поддръжка на
активите, които към момента се експлоатират от „Водоснабдяване” ЕООД - гр. Брезник. В
този смисъл работната група счита, че би следвало да бъде одобрен бизнес планът на
„Водоснабдяване” ЕООД - гр. Брезник за 2016 г.
Относно качеството на питейната вода има 100% съответствие с нормативните
изисквания. Измерването на вход и изход е много високо, неносещите приходи вода са
изключително ниски, тъй като експлоатира само 7% водопроводи и те предимно се
формират от технологични нужди в пречиствателната станция. Не се предвижда
увеличение на персонала, като от 2013 г. бройката е една и съща.
А. Гюрова представи икономическата част. Дружеството е планирало инвестиции
за 2016 г. в размер на 1000 лв., предназначени за подмяна на компресор за горещ въздух.
6% от амортизационните отчисления са насочени към финансиране на инвестиционната
програма. Предвижда се подмяна на водопроводна мрежа. Планираните разходи за 2016 г.
са в размер на 324 хил. лв., намалени с 4% спрямо отчетените за 2014 г. Намалени са
всички разходи с изключение на разходите за възнаграждение и осигуровки, които са
увеличени с 5% спрямо 2014 г. Планираната стойност на дълготрайните активи е в
съответствие с инвестиционната програма. Действащата цена е от 01.04.2011 г. и не се
планира изменение през 2016 г. Отчетената събираемост за 2014 г. е в размер на 78%, за
2016 г. е планирано намаление до 67%.
И. Н. Иванов прочете проекта за решение и го подложи на гласуване.
Предвид изложеното и на основание чл. 11, ал.1 от ЗРВКУ
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
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Р Е Ш И:
Одобрява внесеният в КЕВР със заявление вх. № В-17-54-7/29.12.2015 г. допълнен
бизнес план за развитие на дейността на "Водоснабдяване" ЕООД, гр. Брезник за 2016 г.
В заседанието по точка втора участват председателят Иван Н. Иванов и членовете
на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров,
Георги Златев, Евгения Харитонова, Валентин Петков, Димитър Кочков.
Решението е взето с девет гласа „за”, от които два гласа на членове на Комисията
със стаж във В и К сектора.
По т.3. Комисията, като разгледа преписка, образувана с решение на КЕВР по т.3 от
протокол № 212 от 20.10.2015 г., доклад с вх. № О-Дк-299 от 28.09.2015 г. и справка от
дирекция „Обща администрация“ за дължимите суми от “БОЛКАН ЮТИЛИТИС” АД,
установи следното:
С решение по т.3 от протокол № 212 от 20.10.2015 г. Комисия за енергийно и водно
регулиране е открила процедура за установяване на публично държавно вземане по
отношение на “БОЛКАН ЮТИЛИТИС” АД с размер на главницата от общо 3 000,00 лева
и начислени лихви за просрочие в размер на общо 195,50 лева. Върху неплатената
главница от 3 000,00 лева, считано от 01.01.2015 г. се дължи законна лихва за забава до
датата на постъпване на сумите по банковата сметка на КЕВР.
“БОЛКАН ЮТИЛИТИС” АД е титуляр на Лицензия № Л-204-15 от 29.05.2006 г. за
осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия”.
Съгласно чл. 3, ал. 2, т. 2 от Тарифа за таксите, които се събират от ДКЕВР 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) за лицензия, издадена
при условията на чл. 39, ал. 1 от ЗЕ се събира годишна такса в размер на 2000 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.
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).
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 “БОЛКАН ЮТИЛИТИС” АД годишните такси за 2013 г. и 2014 г. са изчислени,
като е отчетено, че дружеството няма приходи от лицензионна дейност за предходната
година и е в размер на по 2 000,00 лева за всяка година. 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-299 от 28.09.2015 г. и е прието решение по т.3 от протокол
№ 212 от 20.10.2015 г. за откриване на процедура за установяване на публично държавно
вземане спрямо “БОЛКАН ЮТИЛИТИС” АД.
Непогасените от “БОЛКАН ЮТИЛИТИС” АД задължения към КЕВР са формирани,
както следва:
Начислена е втора вноска от годишната такса за 2013 г. в размер на 1 000,00 лева,
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дължима към 30.11.2013 г., 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.
Начислена е първа вноска от годишната 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
76,59 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
8,64 лева за периода от 01.12.2014 г. до 31.12.2014 г.
Общото задължение на „БОЛКАН ЮТИЛИТИС“ АД към 31.12.2014 г. представлява
начислени и неплатени главници в размер на 3 000,00 лева и лихви за просрочие в размер
на 195,50 лева. Върху главницата от общо 3 000,00 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).
На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс лицензиантът е
уведомен за откриване на процедурата с писмо изх. № Ф-13-43-2 от 22.10.2015 г. и
известие за доставяне R PS 1040 03B5ZK O, получени на 08.12.2015 г., като му е
определен 7-дневен срок за обяснения и възражения по начислените суми.
В указания срок няма постъпило възражение, а задълженията на “БОЛКАН
ЮТИЛИТИС” АД към КЕВР за издадената му Лицензия № Л-204-15 от 29.05.2006 г. за
дейността „търговия с електрическа енергия” не са заплатени към настоящия момент.
Изказвания по т.3:
А. Димитрова прочете предложения проект за решение.
Председателят установи, че няма коментари от страна на членовете на Комисията и
го подложи на гласуване.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 59, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 165 и чл. 166, ал. 2 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШИ:
Издава по отношение на „БОЛКАН ЮТИЛИТИС“ АД, ЕИК 124607604,
със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1303, район
Възраждане, бул. „Опълченска“ № 46-48,
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатени лицензионни
такси и лихви за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, както
следва:
1. Начислени и неплатени главници в размер на общо 3 000,00 (три хиляди) лева,
представляващи:
- 1 000,00 лева, начислена втора вноска от годишна такса за 2013 г.;
- 1 000,00 лева, начислена първа вноска от годишна такса за 2014 г.;
- 1 000,00 лева, начислена втора вноска от годишна такса за 2014 г.
2. Начислени лихви за просрочие в общ размер на 195,50 лева (сто деветдесет и пет
лева и петдесет стотинки), представляващи:
- 8,63 лева, начислена за периода 01.12.2013 г. до 31.12.2013 г. върху втора
вноска от годишна такса за 2013 г. в размер на 1 000,00 лева;
- 101,64 лева, начислена за периода 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. върху втора
вноска от годишна такса за 2013 г. в размер на 1 000,00 лева;
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- 76,59 лева, начислена за периода 01.04.2014 г. до 31.12.2014 г. върху първа
вноска от годишна такса за 2014 г. в размер на 1 000,00 лева;
- 8,64 лева, начислена за периода 01.12.2014 г. до 31.12.2014 г. върху втора
вноска от годишна такса за 2014 г. в размер на 1 000,00 лева.
3. Върху неплатените главници в размер на общо 3 000,00 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).
Установеното с този акт публично държавно вземане подлежи на доброволно
плащане в 14-дневен срок от връчване на акта, чрез превеждане на дължимите суми по
банковата сметка на КЕВР:
БНБ, IBAN: BG78 BNBG 9661 3000 1420 01, BIC код: BNBG BGSD
След изтичане на срока за доброволно плащане актът подлежи на предварително
изпълнение съгласно чл. 13, ал. 9 от Закона за енергетиката, като установеното с този акт
публично държавно вземане подлежи на принудително събиране по реда на ДОПК.
В заседанието по точка трета участват председателят Иван Н. Иванов и членовете
на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров,
Георги Златев, Евгения Харитонова, Валентин Петков, Димитър Кочков.
Решението е взето с девет гласа „за”.
По т.4. Комисията, като разгледа преписка, образувана с решение на ДКЕВР по т.8.1
от протокол № 75 от 02.06.2014 г., доклад с вх. № Е-ДК-224 от 30.05.2014 г. и справка от
дирекция „Обща администрация” за дължимите суми от „ЕКО ЕНЕРДЖИ САС” ООД,
установи следното:
С решение по т.8.1 от протокол № 75 от 02.06.2014 г. Държавната комисия за
енергийно и водно регулиране (ДКЕВР), която 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 открила
процедура за установяване на публично държавно вземане по отношение на “ЕКО
ЕНЕРДЖИ САС” ООД представляващо неплатени главници в размер на общо 3 000,00
лева и начислени лихви за просрочие в размер на общо 193,34 лева, както и законна лихва
за забава върху неплатените главници, считано от 01.01.2014 г., до датата на постъпване
на сумите по банковата сметка на КЕВР.
„ЕКО ЕНЕРДЖИ САС” ООД е титуляр на Лицензия № Л-318-15 от 18.01.2010 г. за
осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“ за срок от 10 години.
Съгласно чл. 3, ал. 2, т. 2 от Тарифа за таксите, които се събират от ДКЕВР 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) за лицензия, издадена
при условията на чл. 39, ал. 1 от ЗЕ се събира годишна такса в размер на 2000 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).
Годишната такса за 2012 г. и за 2013 г. е изчислена като е отчетено, че дружеството
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няма приходи от лицензионна дейност за предходната година и са в размер на по 2000
лева за всяка година.
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. № Е-ДК-224 от 30.05.2014
г. и е прието решение по т.8.1 от протокол № 75 от 02.06.2014 г. за откриване на
процедура за установяване на публично държавно вземане спрямо „ЕКО ЕНЕРДЖИ САС“
ООД.
Непогасените от „ЕКО ЕНЕРДЖИ САС” ООД задължения към КЕВР са формирани,
както следва:
Начислена е първа вноска от годишна такса за 2012 г. в размер на 1 000,00 лева,
дължима към 31.03.2012 г., която главница и начислената лихва за просрочие,
дружеството е заплатило на 17.07.2012 г. и на 19.10.2012 г.
Начислена е втора вноска от годишна такса за 2012 г. в размер на 1 000,00 лева,
дължима към 30.11.2012 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
8,73 лева за периода от 01.12.2012 г. до 31.12.2012 г. и 100,53 лева за периода от
01.01.2013 г. до 31.12.2013 г.
Начислена е първа вноска от годишна такса за 2013 г. в размер на 1 000,00 лева,
дължима към 31.03.2013 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
75,45 лева за периода от 01.04.2013 г. до 31.12.2013 г.
Начислена е втора вноска от годишна такса за 2013 г. в размер на 1 000,00 лева,
дължима към 30.11.2013 г., 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.
Общото задължение на „ЕКО ЕНЕРДЖИ САС“ ООД към 31.12.2013 г. е начислени
главници в размер на общо 3 000,00 лева и лихви за просрочие в размер на общо 193,34
лева. Върху неплатената главница от 3 000,00 лева, считано от 01.01.2014 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 „ЕКО
ЕНЕРДЖИ САС“ ООД е уведомен за откриване на процедурата с писмо изх. № Ф-13-1312 от 03.06.2014 г. и известие за доставяне R PS 1040 02U4Y1 L, получени на 07.07.2014 г.,
като му е определен 7-дневен срок за обяснения и възражения по начислените суми.
С писмо изх. № 35 от 07.07.2014 г., към наш вх. № Ф-13-131-2 от 09.07.2014 г.,
лицензиантът уверява, че ще изпълни задълженията си към Комисията на 21.07.2014 г.,
като посочва, че причината, поради която не може да извърши плащания преди тази дата
е, че сметките на дружеството са блокирани в „КТБ“ АД.
Видно от съдържанието на писмото, „ЕКО ЕНЕРДЖИ САС“ ООД не възразява по
основанията и размера на начислените такси и лихви от КЕВР. Следва да се отбележи, че
соченото от лицето обстоятелство, че сметките на дружеството са запорирани, не е
основание за спиране или прекратяване на откритата процедура за установяване на
публично държавно вземане.
Към настоящия момент задълженията на „ЕКО ЕНЕРДЖИ САС” ООД към КЕВР за
издадената му Лицензия № Л-318-15 от 18.01.2010 г. за осъществяване на дейността
„търговия с електрическа енергия“ за срок от 10 години не са заплатени.
Изказвания по т.4:
А. Димитрова прочете предложения проект за решение.
Председателят установи, че няма коментари от страна на членовете на Комисията и
го подложи на гласуване.

36

Предвид гореизложеното и на основание чл. 59, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 165 и чл. 166, ал. 2 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШИ:
Издава по отношение на „ЕКО ЕНЕРДЖИ САС” ООД, ЕИК 200832383,
със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1408, район
Триадица, ж.к. Иван Вазов, ул. „Бурел“ № 42, ет. 2,
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатени лицензионни
такси и лихви, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, а именно:
1. Начислени главници в размер на общо 3 000,00 (три хиляди) лева, както следва:
- 1 000,00 лева, неплатена втора вноска от годишна такса за 2012 г.;
- 2 000,00 лева, неплатена годишна такса за 2013 г.
2. Начислени лихви за просрочие в размер на общо 193,34 лева (сто деветдесет и
три лева и тридесет и четири стотинки), както следва:
- 8,73 лева, за периода от 01.12.2012 г. до 31.12.2012 г. върху неплатена втора
вноска от годишна такса за 2012 г. в размер на 1 000,00 лева;
- 100,53 лева, за периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г. върху неплатена втора
вноска от годишна такса за 2012 г. в размер на 1 000,00 лева;
- 75,45 лева, за периода от 01.04.2013 г. до 31.12.2013 г. върху неплатена първа
вноска от годишна такса за 2013 г. в размер на 1 000,00 лева;
- 8,63 лева, за периода от 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.
3. Върху неплатената главница от общо 3 000,00 лева, считано от 01.01.2014 г., се
дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата
сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата)
Установеното с този акт публично държавно вземане подлежи на доброволно
плащане в 14-дневен срок от връчване на акта, чрез превеждане на дължимите суми по
банковата сметка на КЕВР:
БНБ
IBAN: BG78 BNBG 9661 3000 1420 01
BIC код: BNBG BGSD
След изтичане на срока за доброволно плащане актът подлежи на предварително
изпълнение съгласно чл. 13, ал. 9 от Закона за енергетиката, като установеното с този акт
публично държавно вземане подлежи на принудително събиране по реда на ДОПК.
В заседанието по точка четвърта участват председателят Иван Н. Иванов и
членовете на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко
Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова, Валентин Петков, Димитър Кочков.
Решението е взето с девет гласа „за”.
По т.5. Комисията, като разгледа преписка, образувана с решение на КЕВР по т.14 от
протокол № 221 от 03.11.2015 г., доклад с вх. № О-Дк-349 от 28.10.2015 г. и справка от
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дирекция „Обща администрация“ за дължимите суми от „ЕЛКОНТРОЛ” ООД, установи
следното:
С решение по т.14 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 „ЕЛКОНТРОЛ” 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 сумата по банковата сметка на КЕВР.
„ЕЛКОНТРОЛ” ООД е титуляр на Лицензия № Л-233-15 от 09.07.2007 г. за
осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“.
Лицензионната такса е определена съгласно Тарифата за таксите, които се събират от
ДКЕВР по Закона за енергетиката (ЗЕ) (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., 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 ЗЕ 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 „ЕЛКОНТРОЛ” 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-349
от 28.10.2015 г. и е прието решение по т.14 от протокол № 221 от 03.11.2015 г. на КЕВР за
откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане спрямо
„ЕЛКОНТРОЛ” ООД.
Непогасените от „ЕЛКОНТРОЛ” 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).
На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс лицензиантът е
уведомен за откриване на процедурата с писмо изх. № Ф-13-51-2 от 09.11.2015 г. и
известие за доставяне R PS 1040 03AEPT V, получени на 10.11.2015 г., като му е
определен 7-дневен срок за обяснения и възражения по начислените суми.
В указания срок няма постъпило възражение, а задълженията на „ЕЛКОНТРОЛ”
ООД към КЕВР за издадената му Лицензия № Л-233-15 от 09.07.2007 г. за осъществяване
на дейността „търговия с електрическа енергия“ не са заплатени към настоящия
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момент.
Изказвания по т.5:
А. Димитрова прочете предложения проект за решение.
Председателят установи, че няма коментари от страна на членовете на Комисията и
го подложи на гласуване.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 59, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 165 и чл. 166, ал. 2 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШИ:
Издава по отношение на „ЕЛКОНТРОЛ“ ООД, ЕИК 130178629,
със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1510, район Подуяне,
ж. к. Хаджи Димитър, ул. „Иван Маринов Йончев“ № 16,
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатени лицензионни
такси и лихви за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, както
следва:
1.
Начислена и неплатена главница 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).
Установеното с този акт публично държавно вземане подлежи на доброволно
плащане в 14-дневен срок от връчване на акта, чрез превеждане на дължимите суми по
банковата сметка на КЕВР:
БНБ, IBAN: BG78 BNBG 9661 3000 1420 01, BIC код: BNBG BGSD
След изтичане на срока за доброволно плащане актът подлежи на предварително
изпълнение съгласно чл. 13, ал. 9 от Закона за енергетиката, като установеното с този акт
публично държавно вземане подлежи на принудително събиране по реда на ДОПК.
В заседанието по точка пета участват председателят Иван Н. Иванов и членовете
на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров,
Георги Златев, Евгения Харитонова, Валентин Петков, Димитър Кочков.
Решението е взето с девет гласа „за”.
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По т.6. Комисията, като разгледа преписка, образувана с решение на КЕВР по т.9 от
протокол № 175 от 28.08.2015 г., доклад с вх. № О-Дк-238 от 20.07.2015 г. и справка от
дирекция „Обща администрация“ за дължимите суми от „ЕЛМИБ БЪЛГАРИЯ” АД,
установи следното:
С решение по т.9 от протокол № 175 от 28.08.2015 г. Комисия за енергийно и водно
регулиране е открила процедура за установяване на публично държавно вземане по
отношение на „ЕЛМИБ БЪЛГАРИЯ” АД с размер на главницата от общо 3 000,00 лева и
начислени лихви за просрочие в размер на общо 195,50 лева. Върху неплатената главница
от 3 000,00 лева, считано от 01.01.2015 г. се дължи законна лихва за забава до датата на
постъпване на сумите по банковата сметка на КЕВР.
„ЕЛМИБ БЪЛГАРИЯ” АД е титуляр на Лицензия № Л-260-15 от 10.03.2008 г. за
осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия”.
Съгласно чл. 3, ал. 2, т. 2 от Тарифа за таксите, които се събират от ДКЕВР 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) за лицензия, издадена
при условията на чл. 39, ал. 1 от ЗЕ се събира годишна такса в размер на 2000 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.
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).
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 „ЕЛМИБ БЪЛГАРИЯ” АД годишните такси за 2013 г. и 2014 г. са изчислени, като
е отчетено, че дружеството няма приходи от лицензионна дейност за предходната година
и е в размер на по 2 000,00 лева за всяка година. 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-238 от 20.07.2015 г. и е прието решение по т.9 от протокол
№ 175 от 28.08.2015 г. за откриване на процедура за установяване на публично държавно
вземане спрямо „ЕЛМИБ БЪЛГАРИЯ” АД.
Непогасените от „ЕЛМИБ БЪЛГАРИЯ” АД задължения към КЕВР са формирани,
както следва:
Начислена е втора вноска от годишната такса за 2013 г. в размер на 1 000,00 лева,
дължима към 30.11.2013 г., 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.
Начислена е първа вноска от годишната 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
76,59 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
8,64 лева за периода от 01.12.2014 г. до 31.12.2014 г.
Общото задължение на „ЕЛМИБ БЪЛГАРИЯ“ АД към 31.12.2014 г. представлява
начислени и неплатени главници в размер на 3 000,00 лева и лихви за просрочие в размер
на 195,50 лева. Върху главницата от общо 3 000,00 лева, считано от 01.01.2015 г. се дължи
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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 лицензиантът е
уведомен за откриване на процедурата с писмо изх. № Ф-13-59-2 от 03.09.2015 г. и
известие за доставяне R PS 1040 03993D N, получени на 07.09.2015 г., като му е определен
7-дневен срок за обяснения и възражения по начислените суми.
В указания срок няма постъпило възражение, а задълженията на „ЕЛМИБ
БЪЛГАРИЯ” АД към КЕВР за издадената му Лицензия № Л-260-15 от 10.03.2008 г. за
дейността „търговия с електрическа енергия” не са заплатени към настоящия момент.
Изказвания по т.6:
А. Димитрова прочете предложения проект за решение.
Председателят установи, че няма коментари от страна на членовете на Комисията и
го подложи на гласуване.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 59, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 165 и чл. 166, ал. 2 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШИ:
Издава по отношение на „ЕЛМИБ БЪЛГАРИЯ“ АД, ЕИК 175199250,
със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1000, район
Възраждане, бул. „Опълченска“ № 46-48,
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатени лицензионни
такси и лихви за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, както
следва:
1. Начислени и неплатени главници в размер на общо 3 000,00 (три хиляди) лева,
представляващи:
- 1 000,00 лева, начислена втора вноска от годишна такса за 2013 г.;
- 1 000,00 лева, начислена първа вноска от годишна такса за 2014 г.;
- 1 000,00 лева, начислена втора вноска от годишна такса за 2014 г.
2. Начислени лихви за просрочие в общ размер на 195,50 лева (сто деветдесет и пет
лева и петдесет стотинки), представляващи:
- 8,63 лева, начислена за периода 01.12.2013 г. до 31.12.2013 г. върху втора
вноска от годишна такса за 2013 г. в размер на 1 000,00 лева;
- 101,64 лева, начислена за периода 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. върху втора
вноска от годишна такса за 2013 г. в размер на 1 000,00 лева;
- 76,59 лева, начислена за периода 01.04.2014 г. до 31.12.2014 г. върху първа
вноска от годишна такса за 2014 г. в размер на 1 000,00 лева;
- 8,64 лева, начислена за периода 01.12.2014 г. до 31.12.2014 г. върху втора
вноска от годишна такса за 2014 г. в размер на 1 000,00 лева.
3. Върху неплатените главници в размер на общо 3 000,00 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).
Установеното с този акт публично държавно вземане подлежи на доброволно
плащане в 14-дневен срок от връчване на акта, чрез превеждане на дължимите суми по
банковата сметка на КЕВР:
41

БНБ, IBAN: BG78 BNBG 9661 3000 1420 01, BIC код: BNBG BGSD
След изтичане на срока за доброволно плащане актът подлежи на предварително
изпълнение съгласно чл. 13, ал. 9 от Закона за енергетиката, като установеното с този акт
публично държавно вземане подлежи на принудително събиране по реда на ДОПК.
В заседанието по точка шеста участват председателят Иван Н. Иванов и членовете
на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров,
Георги Златев, Евгения Харитонова, Валентин Петков, Димитър Кочков.
Решението е взето с девет гласа „за”.
По т.7. Комисията, като разгледа преписка, образувана с решение на ДКЕВР по
т.10.6 от протокол № 170 от 18.11.2013 г., доклад с вх. № Е-Дк-561 от 12.11.2013 г. и
справка от дирекция „Обща администрация“ за дължимите суми от „ЕНЕРДЖИ БРОС”
ООД, установи следното:
С решение по т.10.6 от протокол № 170 от 18.11.2013 г. Държавната комисия за
енергийно и водно регулиране е открила процедура за установяване на публично
държавно вземане по отношение на „ЕНЕРДЖИ БРОС” ООД с размер на главницата от
общо 22 000,00 лева и начислени лихви за просрочие в размер на общо 6 092,98 лева.
Върху съответните главници 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).
„ЕНЕРДЖИ БРОС” ООД е титуляр на Лицензия № Л-304-15 от 17.08.2009 г. за
осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“.
Лицензионната такса е определена съгласно Тарифата за таксите, които се събират от
ДКЕВР 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., Тарифата).
Лицензиантите, които имат издадена лицензия при условията на чл. 39, ал. 1 от ЗЕ,
на основание чл. 3, ал. 2, т. 1 и т. 2 от Тарифата, заплащат: първоначална такса – 15 000
лева и 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.
Първоначалната такса се заплаща в 7-дневен срок от деня, следващ датата на
връчване на решението (чл. 3, ал. 2, т. 1 от Тарифата). Решение № Л-304 от 17.08.2009 г.
на ДКЕВР е връчено на „ЕНЕРДЖИ БРОС“ ООД на 20.08.2009 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 „ЕНЕРДЖИ БРОС” ООД годишните такси са изчислени, като е отчетено, че
дружеството няма приходи от лицензионна дейност и след представена информация от
дирекция „РК – ЕЕ и ТЕ”, понастоящем дирекция „Електроенергетика и
топлоенергетика“, за размера на дължимите такси, дирекция “АО и ФСД”, понастоящем
дирекция „Обща администрация“, е извършила начисления и е изготвила справка, въз
основа на която е изготвен доклад с вх. № Е-Дк-561 от 12.11.2013 г. и е прието решение по
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т.10.6 от протокол № 170 от 18.11.2013 г. за откриване на процедура за установяване на
публично държавно вземане спрямо „ЕНЕРДЖИ БРОС“ ООД.
Съгласно направената справка по актуално състояние в Търговския регистър на
Агенцията по вписванията, на 02.06.2015 г. за „ЕНЕРДЖИ БРОС“ е вписана промяна на
правната форма от „дружество с ограничена отговорност“ в „еднолично дружество с
ограничена отговорност“. За управител и за едноличен собственик на капитала на
„ЕНЕРДЖИ БРОС“ ЕООД, считано от 02.06.2015 г., е вписан г-н Огнян Красимиров
Милчев.
Непогасените от „ЕНЕРДЖИ БРОС” ЕООД задължения към КЕВР са формирани,
както следва:
Начислена първоначална такса за 2009 г. в размер на 15 000,00 лева, дължима към
27.08.2009 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на 581,06 лева за
периода от 28.08.2009 г. до 31.12.2009 г. и 1 551,24 лева за периода от 01.01.2010 г. до
31.12.2010 г.
Начислена първа вноска от годишната такса за 2010 г., дължима към 31.03.2010 г. в
размер на 1 000,00 лева, върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
77,74 лева за периода от 01.04.2010 г. до 31.12.2010 г.
Начислена втора вноска от годишната такса за 2010 г., дължима към 30.11.2010 г. в
размер на 1 000,00 лева, върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на 8,77
лева за периода от 01.12.2010 г. до 31.12.2010 г.
Върху неплатените първоначална такса за 2009 г. и годишна такса за 2010 г. в размер
на общо 17 000,00 лева е начислена лихва за просрочие в размер на 3 497,39 лева за
периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2012 г.
Начислена първа вноска от годишната такса за 2011 г., дължима към 31.03.2011 г. в
размер на 1 000,00 лева, върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
180,27 лева за периода от 01.04.2011 г. до 31.12.2012 г.
Начислена втора вноска от годишната такса за 2011 г., дължима към 30.11.2011 г. в
размер на 1 000,00 лева, върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
111,16 лева за периода от 01.12.2011 г. до 31.12.2012 г.
Начислена първа вноска от годишната такса за 2012 г., дължима към 31.03.2012 г. в
размер на 1 000,00 лева, върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
76,62 лева за периода от 01.04.2012 г. до 31.12.2012 г.
Начислена втора вноска от годишната такса за 2012 г., дължима към 30.11.2012 г. в
размер на 1 000,00 лева, върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на 8,73
лева за периода от 01.12.2012 г. до 31.12.2012 г.
Общото задължение към 31.12.2012 г. представлява начислени главници в размер на
общо 21 000,00 лева и лихва за просрочие в размер на общо 6 092,98 лева.
Върху неплатените първоначална такса за 2009 г. и годишни такси за 2010 г., 2011 г.
и 2012 г. в размер на общо 21 000,00 лева, се дължи законна лихва за забава, считано от
01.01.2013 г. до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР.
Начислена е първа вноска от годишна такса за 2013 г. в размер на 1 000 лв., дължима
към 31.03.2013 г., върху която сума се дължи законна лихва за забава, считано от
01.04.2013 г. до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР.
Съгласно направената справка на 06.11.2013 г. по актуално състояние в Търговския
регистър на Агенцията по вписванията, седалището и адреса на управление на
„ЕНЕРДЖИ БРОС“ ООД са следните: гр. София 1113, район Слатина, ул. „Прелом“ № 10,
ет. 1, ап. 3, като управители на „ЕНЕРДЖИ БРОС“ ООД са г-н Огнян Красимиров Милчев
и г-н Владислав Огнянов Милчев, които представляват дружеството поотделно. В тази
връзка и на основание чл. 26, ал. 1 от АПК, е изпратено уведомление с писмо изх. № Ф-1396-1 от 26.11.2013 г. на ДКЕВР за откриване на процедурата за установяване на публично
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държавно вземане по отношение на „ЕНЕРДЖИ БРОС“ ООД 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-13-96-1 от 26.11.2013 г. на ДКЕВР е изпратено до „ЕНЕРДЖИ
БРОС“ ООД чрез „Български пощи” ЕАД с известие за доставяне № R PS 1040 02J1RO N
и писмото е върнато невръчено с отбелязване от пощенските служители „Получателят
непознат на посочения адрес” и дата на пощенското клеймо 27.11.2013 г.
Съгласно направена повторна справка на 09.05.2014 г. по актуално състояние в
Търговския регистър на Агенцията по вписванията, единият от управителите на
„ЕНЕРДЖИ БРОС“ ООД г-н Огнян Красимиров Милчев с ЕГН 7505043285 има следния
адрес като едноличен търговец: гр. София, район Студентски, кв. Витоша,
ул. „21-ви век“ № 9, вх. Б, ет. 5, ап. 44. На този адрес е изпратено и писмо изх.
№ Ф-13-96-1 от 26.11.2013 г. на ДКЕВР, като:
 С известие за доставяне № R PS 1040 02QV6K Z писмото е върнато невръчено с
отбелязване от пощенските служители „Пратката не е потърсена от получателя” и дата на
пощенското клеймо 30.05.2014 г.;
 С известие за доставяне № R PS 1040 02QVE5 S писмото е върнато повторно
невръчено с отбелязване от пощенските служители „Пратката не е потърсена от
получателя” и дата на пощенското клеймо 24.06.2014 г.
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 16.07.2014 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: 16.07.2014 г., за което е съставен
констативен протокол.
След изтичане на 7 (седем) дневния срок от датата на поставянето, съобщението е
свалено на дата: 24.07.2014 г., което също е документирано в констативен протокол.
В указания срок няма постъпило възражение.
Към настоящия момент задълженията на „ЕНЕРДЖИ БРОС” ЕООД към КЕВР за
издадената му Лицензия № Л-304-15/17.08.2009 г. за дейността "търговия с електрическа
енергия" не са заплатени.
Изказвания по т.7:
А. Димитрова прочете предложения проект за решение.
Председателят установи, че няма коментари от страна на членовете на Комисията и
го подложи на гласуване.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 59, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 165 и чл. 166, ал. 2 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс,
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КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШИ:
Издава по отношение на „ЕНЕРДЖИ БРОС“ ЕООД, ЕИК 200609131, със седалище и
адрес на управление: Република България, гр. София 1113, район Слатина, ул. „Прелом“
№ 10, ет. 1, ап. 3,
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатени лицензионни
такси и лихви, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, а именно:
1. Начислени главници в размер на общо 22 000,00 (двадесет и две хиляди) лева, а
именно:
- 15 000,00 лева, първоначална такса за 2009 г.;
- 2 000,00 лева, годишна такса за 2010 г.;
- 2 000,00 лева, годишна такса за 2011 г.;
- 2 000,00 лева, годишна такса за 2012 г.;
- 1 000,00 лева, първа вноска от годишна такса за 2013 г.
2. Начислени лихви за просрочие в размер на общо 6 092,98 лева (шест хиляди
деветдесет и два лева и деветдесет и осем стотинки), а именно:
- 581,06 лева, начислена за периода от 28.08.2009 г. до 31.12.2009 г. върху
първоначална такса за 2009 г. в размер на 15 000,00 лева;
- 1 551,24 лева, начислена за периода от 01.01.2010 г. до 31.12.2010 г. върху
първоначална такса за 2009 г. в размер на 15 000,00 лева;
- 77,74 лева, начислена за периода от 01.04.2010 г. до 31.12.2010 г. върху първа
вноска от годишна такса за 2010 г. в размер на 1 000,00 лева;
- 8,77 лева, начислена за периода от 01.12.2010 г. до 31.12.2010 г. върху втора
вноска от годишна такса за 2010 г. в размер на 1 000,00 лева;
- 3 497,39 лева, начислена за периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2012 г. върху
неплатена главница в размер на общо 17 000,00 лева;
- 180,27 лева, начислена за периода от 01.04.2011 г. до 31.12.2012 г. върху първа
вноска от годишна такса за 2011 г. в размер на 1 000,00 лева;
- 111,16 лева, начислена за периода от 01.12.2011 г. до 31.12.2012 г. върху втора
вноска от годишна такса за 2011 г. в размер на 1 000,00 лева;
- 76,62 лева, начислена за периода от 01.04.2012 г. до 31.12.2012 г. върху първа
вноска от годишна такса за 2012 г. в размер на 1 000,00 лева;
- 8,73 лева, начислена за периода от 01.12.2012 г. до 31.12.2012 г. върху втора
вноска от годишна такса за 2012 г. в размер на 1 000,00 лева.
3. Върху неплатените главници се дължи законна лихва за забава до датата на
постъпване на сумите по банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата),
както следва:
- върху 21 000,00 лева, представляваща неплатени първоначална такса за 2009 г.
и годишни такси за 2010 г., 2011 г. и 2012 г., считано от 01.01.2013 г. и
- върху 1 000,00 лева, представляваща неплатена първа вноска от годишна такса
за 2013 г., считано от 01.04.2013 г.
Установеното с този акт публично държавно вземане подлежи на доброволно
плащане в 14-дневен срок от връчване на акта, чрез превеждане на дължимите суми по
банковата сметка на КЕВР:
БНБ, IBAN: BG78 BNBG 9661 3000 1420 01, BIC код: BNBG BGSD
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След изтичане на срока за доброволно плащане актът подлежи на предварително
изпълнение съгласно чл. 13, ал. 9 от Закона за енергетиката, като установеното с този акт
публично държавно вземане подлежи на принудително събиране по реда на ДОПК.
В заседанието по точка седма участват председателят Иван Н. Иванов и членовете
на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров,
Георги Златев, Евгения Харитонова, Валентин Петков, Димитър Кочков.
Решението е взето с девет гласа „за”.
По т.8. Комисията, като разгледа преписка, образувана с решение на КЕВР по т.10 от
протокол № 175 от 28.08.2015 г., доклад с вх. № О-Дк-234 от 20.07.2015 г. и справка от
дирекция „Обща администрация“ за дължимите суми от „ЕСТАТО КОНСУЛТ” ООД,
установи следното:
С решение по т.10 от протокол № 175 от 28.08.2015 г. Комисия за енергийно и водно
регулиране е открила процедура за установяване на публично държавно вземане по
отношение на „ЕСТАТО КОНСУЛТ” 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.
„ЕСТАТО КОНСУЛТ” ООД е титуляр на Лицензия № Л-281-15 от 15.09.2008 г. за
осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“.
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).
Лицензионната такса е определена съгласно Тарифата за таксите, които се събират от
ДКЕВР 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., Тарифата).
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 „ЕСТАТО КОНСУЛТ” ООД годишната такса за 2013 г. е изчислена като е
отчетено, че дружеството няма приходи от лицензионна дейност 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-234 от 20.07.2015
г. и е прието решение по т.10 от протокол № 175 от 28.08.2015 г. за откриване на
процедура за установяване на публично държавно вземане спрямо „ЕСТАТО КОНСУЛТ”
ООД.
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Непогасените от „ЕСТАТО КОНСУЛТ” 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 главница от 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 „ЕСТАТО КОНСУЛТ”
ООД са следните: Република България, гр. София 1164, район Лозенец, ул. „Миджур“ №
8, като за управители са посочени съдружниците г-н Иван Петров Сираков и г-жа Павлина
Пенчева Иванова и начин на представяне: заедно и поотделно.
В тази връзка и на основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
(АПК), е изпратено уведомление с писмо изх. № Ф-13-72-2 от 04.09.2015 г. на КЕВР за
откриване на процедурата за установяване на публично държавно вземане по отношение
на „ЕСТАТО КОНСУЛТ” ООД на горепосочения адрес. С него дружеството е поканено в
7-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-13-72-2 от 04.08.2015 г. на КЕВР е изпратено до „ЕСТАТО
КОНСУЛТ” ООД чрез „Български пощи” ЕАД, както следва:
1. С известие за доставяне № R PS 1040 0398VL M, като писмото е върнато
невръчено с отбелязване от пощенските служители „Починал“ и дата на
пощенското клеймо 28.09.2015 г.
2. Повторно изпратено известие за доставяне № R PS 1040 03994A L, като
писмото е върнато невръчено с отбелязване от пощенските служители „Пратката
не е потърсена от получателя“ и дата на пощенското клеймо 30.09.2015 г.
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-6 от 30.09.2015 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: 30.09.2015 г., за което е съставен констативен
протокол.
След изтичане на 7 /седем/ дневния срок от датата на поставянето, съобщението е
свалено на дата: 08.10.2015 г., което също е документирано в констативен протокол.
В указания срок няма постъпило възражение, а задълженията на „ЕСТАТО
КОНСУЛТ” ООД към КЕВР за издадената му Лицензия № Л-281-15 от 15.09.2008 г. за
осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“ не са заплатени към
настоящия момент.
Изказвания по т.8:
А. Димитрова прочете предложения проект за решение.
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Председателят установи, че няма коментари от страна на членовете на Комисията и
го подложи на гласуване.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 59, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 165 и чл. 166, ал. 2 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШИ:
Издава по отношение на „ЕСТАТО КОНСУЛТ” ООД, ЕИК 175280738,
със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1164, район Лозенец,
ул. „Миджур“ № 8,
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатени лицензионни
такси и лихви за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, а
именно:
1. Начислена и неплатена главница в размер на 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), представляващи:
8,63 лева, начислена за периода 01.12.2013 г. до 31.12.2013 г. върху втора
вноска от годишна такса за 2013 г. в размер на 1 000,00 лева;
101,64 лева, начислена за периода 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. върху 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 сумите по банковата
сметка на ДКЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
Установеното с този акт публично държавно вземане подлежи на доброволно
плащане в 14-дневен срок от връчване на акта, чрез превеждане на дължимите суми по
банковата сметка на КЕВР:
БНБ, IBAN: BG78 BNBG 9661 3000 1420 01
BIC код: BNBG BGSD
След изтичане на срока за доброволно плащане актът подлежи на предварително
изпълнение съгласно чл. 13, ал. 9 от Закона за енергетиката, като установеното с този акт
публично държавно вземане подлежи на принудително събиране по реда на ДОПК.
В заседанието по точка осма участват председателят Иван Н. Иванов и членовете
на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров,
Георги Златев, Евгения Харитонова, Валентин Петков, Димитър Кочков.
Решението е взето с девет гласа „за”.
По т.9. Комисията, като разгледа преписка, образувана с решение на КЕВР по т. 2 от
протокол № 120 от 09.06.2015 г., доклад с вх. № Е-ДК-164 от 25.05.2015 г. и справка от
дирекция „Обща администрация“ за дължими суми от “ФОТОНИ ТРЕЙД” ООД,
установи следното:
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С решение по т. 2 от протокол № 120 от 09.06.2015 г. Комисията за енергийно и
водно регулиране (КЕВР, Комисията) е открила процедура за установяване на публично
държавно вземане по отношение на “ФОТОНИ ТРЕЙД” ООД с размер на главницата от
общо 15 000,00 лева и начислени лихви за просрочие в размер на общо 175,52 лева. Върху
неплатените главници в размер на общо 15 000,00 лева, считано от 01.01.2015 г. се дължи
законна лихва за забава до датата на постъпване на сумите по сметката на КЕВР.
“ФОТОНИ ТРЕЙД” ООД е титуляр на Лицензия № Л-427-15 от 29.10.2014 г. за
извършване на дейността “търговия с електрическа енергия” с включени в същата права и
задължения, свързани с дейността „координатор на стандартна балансираща група“, за
срок от 10 (десет) години.
Лицензионната такса е определена съгласно Тарифата за таксите, които се събират от
ДКЕВР 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., 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. 1 от Тарифата имат задължение за плащане на първоначална
такса в размер на 15 000,00 лева.
Първоначалната такса се заплаща в 7-дневен срок от деня, следващ датата на
връчване на решението (чл. 3, ал. 5 от Тарифата). Решение № Л-427 от 29.10.2014 г. е
връчено на „ФОТОНИ ТРЕЙД“ ООД на 12.11.2014 г.
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).
След представена информация от дирекция „ЦРЛП”, понастоящем дирекция
„Електроенергетика и топлоенергетика“, за размера на дължимите такси, дирекция “АО и
ФСД”, понастоящем „Обща администрация“, е извършила начисления и е изготвила
справка, въз основа на която е изготвен доклад с вх. № Е-ДК-164 от 25.05.2015 г. и е
прието решение по т.2 от протокол № 120 от 09.06.2015 г. за откриване на процедура за
установяване на публично държавно вземане спрямо „ФОТОНИ ТРЕЙД“ ООД.
Непогасените от “ФОТОНИ ТРЕЙД” ООД задължения към КЕВР са формирани,
както следва:
Начислена е първоначална такса за 2014 г. в размер на 15 000,00 лева, дължима към
19.11.2014 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на 175,52 лева за
периода от 20.11.2014 г. до 31.12.2014 г. Върху неплатената главница от 15 000,00 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).
На основание чл. 26, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс “ФОТОНИ
ТРЕЙД” ООД е уведомено за откриване на процедурата с писмо изх. № Ф-13-223-2 от
11.06.2015 г. и известие за доставяне R PS 1040 037G0Q 2, удостоверяващи уведомяване
на 15.06.2015 г., като му е определен 7-дневен срок за обяснения и възражения по
начислените суми.
На 15.02.2016 г. по банковата сметка на КЕВР е постъпило плащане от „ФОТОНИ
ТРЕЙД“ ООД в размер на 16 184,53 лева. В платежния документ като основание за
плащане е посочено: „лиценз Л-427-15/29.10.2014 г., такса за 2014 г. и 2-ра вн. 2015 и
лихви“. С това плащане „ФОТОНИ ТРЕЙД“ ООД е погасило главницата по откритата
процедура за установяване на публично държавно вземане в размер на 15 000,00 лева и
начислената лихва в размер на 175,52 лева. В резултат на плащането върху неплатената
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първоначална такса за 2014 г. в размер на 15 000,00 лева е начислена лихва за просрочие в
размер на 1 714,98 лева за периода от 01.01.2015 г. до 15.02.2016 г. (датата на плащане от
дружеството).
С писмо изх. № Ф-13-223-2/16.02.2016 г. и известие за доставяне № R PS 1040
03EXFU 9, удостоверяващи уведомяване на 17.02.2016 г., „ФОТОНИ ТРЕЙД“ ООД е
поканено да заплати дължимата лихва в размер на 1 714,98 лева. Към настоящия момент
плащания от “ФОТОНИ ТРЕЙД” ООД към КЕВР не са постъпвали.
Изказвания по т.9:
А. Димитрова прочете предложения проект за решение.
А. Йорданов попита връчена ли е лицензията на заявителя, тъй като се касае за
първоначална лицензионна такса.
А. Димитрова отговори, че лицензията е връчена и вноската е платена в много
дълъг срок (между откриването на процедурата и издаването на акта). След това с писмо е
уведомен за дължимата лихва. Отново е изчакан един месец, но лихвата върху
първоначалната вноска е останала неплатена.
И. Н. Иванов подчерта, че не се касае за главница, а само за лихва. Председателят
установи, че няма други коментари от страна на членовете на Комисията и подложи на
гласуване проекта за 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 Данъчноосигурителния процесуален кодекс,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШИ:
Издава по отношение на „ФОТОНИ ТРЕЙД“ ООД, ЕИК 202727993, със седалище и
адрес на управление: Република България, гр. София – 1404, район Триадица, ж.к.
„Стрелбище“, ул. „Твърдишки порход“ № 23, ет. 8, ап. 30,
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лихва за
просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, а именно: начислена
лихва за просрочие в размер на 1 714,98 лева за периода от 01.01.2015 г. до 15.02.2015 г.
върху неплатената първоначална такса за 2014 г. в размер на 15 000,00 лева.
Установеното с този акт публично държавно вземане подлежи на доброволно
плащане в 14-дневен срок от връчване на акта, чрез превеждане на дължимите суми по
банковата сметка на КЕВР:
БНБ, IBAN: BG78 BNBG 9661 3000 1420 01, BIC код: BNBG BGSD
След изтичане на срока за доброволно плащане актът подлежи на предварително
изпълнение съгласно чл. 13, ал. 9 от Закона за енергетиката, като установеното с този акт
публично държавно вземане подлежи на принудително събиране по реда на ДОПК.
В заседанието по точка девета участват председателят Иван Н. Иванов и
членовете на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко
Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова, Валентин Петков, Димитър Кочков.
Решението е взето с девет гласа „за”.
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По т.10. Комисията, като разгледа преписка, образувана с решение на ДКЕВР по
т.2.2 от протокол № 65 от 29.04.2014 г., доклад с вх. № Е-ДК-148 от 24.04.2014 г. и
справка от дирекция „Обща администрация” за дължимите суми от „ИВАС 2008” ООД,
установи следното:
С решение по т.2.2 от протокол № 65 от 29.04.2014 г. Държавната комисия за
енергийно и водно регулиране (ДКЕВР), която считано от 06.03.2015 г. със 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 открила
процедура за установяване на публично държавно вземане по отношение на “ИВАС 2008”
ООД представляващо неплатена главница в размер на 438,00 лева и начислени лихви за
просрочие в размер на 29,42 лева.
“ИВАС 2008” ООД е титуляр на Лицензия № Л-302-15 от 18.05.2009 г. за
осъществяване на дейността "търговия с електрическа енергия". Лицензията е прекратена
с Решение № Пр-Л-302 от 21.03.2011 г.
Съгласно чл. 3, ал. 2, т. 2 от Тарифа за таксите, които се събират от Комисията 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., Тарифата) за лицензия, издадена при условията на чл. 39,
ал. 3 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).
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 7дневен срок от деня, следващ датата на връчване на решението (чл. 3, ал. 9 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 „ИВАС 2008” ООД годишните такси за 2010 г. и за 2011 г. са изчислени, като е
отчетено, че дружеството няма приходи от лицензионна дейност за предходната година и
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. № Е-ДК-148 от 24.04.2014
г. и е прието решение по т. 2.2 от протокол № 65 от 29.04.2014 г. за откриване на
процедура за установяване на публично държавно вземане по отношение на „ИВАС 2008”
ООД.
Непогасените от „ИВАС 2008” ООД задължения към КЕВР са формирани, както
следва:
Общото задължение на „ИВАС 2008“ ООД към 31.12.2010 г. представлява дължима
годишна такса за 2010 г. в общ размер на 2 000,00 лева и начислени лихви за просрочие в
размер на общо 189,43 лева. На 21.02.2011 г. дружеството заплаща задължението си от
главница в размер на 2 000,00 лева и лихви за просрочие в размер на 189,43 лева. В
резултат на това плащане върху неплатената в срок главница от 2 000,00 лева е начислена
лихва за просрочие в размер на 29,42 лева за периода от 01.01.2011 г. до 21.02.2011 г.
(датата на плащане от дружеството).
Начислена е годишна такса за 2011 г. в размер на 438,00 лева, изчислена като част от
годишната сума, пропорционална на изтеклите дни от началото на календарната година до
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датата на решението на комисията за прекратяване на лицензията, върху която сума
считано от 29.03.2011 г. се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на
сумата по банковата сметка на Комисията (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
Съгласно направената справка на 07.05.2014 г. по актуално състояние в Търговския
регистър на Агенцията по вписванията, седалището и адреса на управление на „ИВАС
2008” ООД е: гр. София 1618, район Витоша, ж.к. „Манастирски поляни“, ул. „Бяло поле“
№ 29, къща № 6, ап. 3, като управители на „ИВАС 2008” ООД са г-н Ивайло Георгиев
Иванов и г-н Кирил Валентинов Маринов, които представляват дружеството поотделно,
заедно с избрания прокурист на дружеството – г-н Киро Георгиев Киров. В тази връзка и
на основание чл. 26, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), е изпратено
уведомление (писмо изх. № Е-13-98-2 от 07.05.2014 г. на ДКЕВР) за откриване на
процедурата за установяване на публично държавно вземане по отношение на „ИВАС
2008” ООД на горепосочения адрес. С него дружеството е поканено в 7-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. № Е-13-98-2 от 07.05.2014 г. на ДКЕВР е изпратено до „ИВАС 2008”
ООД чрез „Български пощи” ЕАД, като:

С известие за доставяне № R PS 1040 02QV59 N писмото е върнато невръчено с
отбелязване от пощенските служители „Непотърсен” и дата на пощенското клеймо
29.05.2014 г.;

С известие за доставяне № R PS 1040 02U66I C писмото е върнато повторно
невръчено с отбелязване от пощенските служители „Непотърсен” и дата на пощенското
клеймо 17.07.2014 г.
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, е изготвено съобщение изх. № С-6 от 29.07.2014 г., подписано от Председателя на
ДКЕВР, което 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
Комисията на 29.07.2014 г., за което е съставен констативен протокол.
След изтичане на 7 (седем) дневния срок от датата на поставянето, съобщението е
свалено на дата: 06.08.2014 г., удостоверено в констативен протокол.
В указания срок няма постъпило възражение.
Към настоящия момент задълженията на "ИВАС 2008" ООД към КЕВР за
издадената му и прекратена Лицензия № Л-302-15 от 18.05.2009 г. за дейността "търговия
с електрическа енергия" не са заплатени.
Изказвания по т.10:
А. Димитрова прочете предложения проект за решение.
Председателят установи, че няма коментари от страна на членовете на Комисията и
го подложи на гласуване.
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Предвид гореизложеното и на основание чл. 59, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 165 и чл. 166, ал. 2 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШИ:
Издава по отношение на „ИВАС 2008“ ООД, ЕИК 200234980, със седалище и адрес
на управление: Република България, гр. София 1618, район Витоша, ж.к. „Манастирски
поляни“, ул. „Бяло поле“ № 29, къща № 6, ап. 3,
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатени лицензионни
такси и лихви за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, както
следва:
1. Начислена главница в размер на 438,00 (четиристотин тридесет и осем) лева,
представляваща годишна такса за 2011 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, върху която сума считано от
29.03.2011 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по
банковата сметка на Комисията (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
2. Начислена лихва за просрочие в размер на 29,42 лева (двадесет и девет лева и
четиридесет и две стотинки), за периода от 01.01.2011 г. до 21.02.2011 г. върху
неплатената в срок главница от първа и втора вноска от годишна такса за 2010 г. в размер
на общо 2 000,00 лева
Установеното с този акт публично държавно вземане подлежи на доброволно
плащане в 14-дневен срок от връчване на акта, чрез превеждане на дължимите суми по
банковата сметка на КЕВР:
БНБ
IBAN: BG78 BNBG 9661 3000 1420 01
BIC код: BNBG BGSD
След изтичане на срока за доброволно плащане актът подлежи на предварително
изпълнение съгласно чл. 13, ал. 9 от Закона за енергетиката, като установеното с този акт
публично държавно вземане подлежи на принудително събиране по реда на ДОПК.
В заседанието по точка десета участват председателят Иван Н. Иванов и членовете
на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров,
Георги Златев, Евгения Харитонова, Валентин Петков, Димитър Кочков.
Решението е взето с девет гласа „за”.
По т.11. Комисията, като разгледа преписка, образувана с решение на КЕВР по т.12
от протокол № 175 от 28.08.2015 г., доклад с вх. № О-Дк-235 от 20.07.2015 г. и справка от
дирекция „Обща администрация“ за дължимите суми от “НЮ-КО ЗАГОРА” ЕООД ,
установи следното:
С решение по т.12 от протокол № 175 от 28.08.2015 г. Комисия за енергийно и
водно регулиране е открила процедура за установяване на публично държавно вземане по
отношение на “НЮ-КО ЗАГОРА” ЕООД с размер остатък неплатена главница в размер
53

на 376,51 лева и начислена лихва за просрочие в размер на 4,41 лева. Върху неплатения
остатък главница от 376,51 лева, считано от 01.01.2015 г. се дължи законна лихва за забава
до датата на постъпване на сумите по банковата сметка на КЕВР.
„НЮ-КО ЗАГОРА” ЕООД е титуляр на Лицензия № Л-224-01 от 29.03.2007 г. за
осъществяване на дейността „производство на ел.енергия от ВЕЦ Жребчево“ за 15 г.,
която с Решение № Л-428-01 от 03.11.2014 г. е прекратена.
Лицензионните такси, дължими от „НЮ-КО ЗАГОРА” ЕООД, са определени
съгласно Тарифата за таксите, които се събират от ДКЕВР 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 Тарифата се събира годишна такса в размер на 2000 лв.
плюс 0,055 на сто от годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна
дейност съгласно годишния финансов отчет на дружеството за предходната година и
отчетна 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).
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 № Л-428-01 от 03.11.2014 г., с което е прекратена Лицензия № Л-22401 от 29.03.2007 г., е връчено на „НЮ-КО ЗАГОРА” ЕООД на 12.11.2014 г.
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 „НЮ-КО ЗАГОРА” ЕООД годишната такса за 2014 г. е преизчислена във връзка
с чл. 3, ал. 8 от Тарифата, пропорционално на изтеклите дни от началото на календарната
година до датата на Решението за прекратяване на лицензията и представлява сума в
размер на 1 731,51 лева.
След представена информация от дирекция „ЦРЛП”, понастоящем дирекция
„Електроенергетика и топлоенергетика“, за размера на дължимата такса, дирекция
“АСФИО”, понастоящем дирекция „Обща администрация“, е извършила начисления и е
изготвила справка, приложена към настоящия доклад, въз основа на която е изготвен
доклад с вх. № О-Дк-235 от 20.07.2015 г. и е прието решение по т.12 от протокол № 175 от
28.08.2015 г. за откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане
спрямо „НЮ-КО ЗАГОРА” ЕООД.
Непогасеното от „НЮ-КО ЗАГОРА” ЕООД задължение към КЕВР е формирано,
както следва:
Начислена е първа вноска от годишна такса за 2014 г. в размер на 1 354,87 лева,
дължима към 31.03.2014 г.
На 25.04.2014 г. по банковата сметка постъпва плащане от „НЮ-КО ЗАГОРА“
ЕООД, представляващо главница от 1 355,00 лева и лихва от 9,43 лева. В резултат на това
плащане върху неплатената в срок първа вноска от годишна такса за 2014 г. в размер на 1
354,87 лева е начислена лихва за просрочие в размер на 9,43 лева за периода от 01.04.2014
г. до 25.04.2014 г. (дата на плащане от дружеството).
Съгласно Решение № Л-428-01 от 03.11.2014 г., с което е прекратена Лицензия №
Л-224-01 от 29.03.2007 г. са извършени преизчисления и е доначислена сумата от 376,64
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лева, дължима към 19.11.2014 г. Върху неплатената в срок остатък главница от 376,51 лева
е начислена лихва за просрочие в размер на 4,41 лева за периода от 20.11.2014 г. до
31.12.2014 г.
Общото задължение на „НЮ-КО ЗАГОРА“ ЕООД към 31.12.2014 г. представлява
неплатен остатък главница от 376,51 лева и начислена лихва за просрочие в размер на 4,41
лева. Върху неплатената главница от 376,51 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).
На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс „НЮ-КО
ЗАГОРА“ ЕООД е уведомен за откриване на процедурата с писмо изх. № Ф-13-61-3 от
03.09.2015 г. и известие за доставяне R PS 1040 03993В L, удостоверяващи уведомяване на
07.09.2015 г., като му е определен 7-дневен срок за обяснения и възражения по
начислените суми.
В указания срок няма постъпило възражение, а задълженията на „НЮ-КО
ЗАГОРА“ ЕООД към КЕВР по издадената му и прекратена Лицензия № Л-224-01 от
29.03.2007 г. не са заплатени към настоящия момент.
Изказвания по т.11:
А. Димитрова прочете предложения проект за решение.
Председателят установи, че няма коментари от страна на членовете на Комисията и
го подложи на гласуване.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 59, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 165 и чл. 166, ал. 2 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШИ:
Издава по отношение на “НЮ-КО ЗАГОРА” ЕООД, ЕИК 130535586,
със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1407, район Лозенец,
бул. „Черни връх“ № 43, и адрес за кореспонденция: Република България, гр. София, бул.
„Витоша“ № 15, ет. 4,
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатени лицензионни
такси и лихви за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, както
следва:
1. Начислена и неплатена остатък главница в размер на 376,51 лева (триста
седемдесет и шест лева и петдесет и един стотинки), съгласно Решение № Л-428-01 от
03.11.2014 г., с което е прекратена Лицензия № Л-224-01 от 29.03.2007 г. и на основание
чл. 3, ал. 8 от Тарифата.
2. Начислена и неплатена лихва за просрочие в размер на 4,41 лева (четири лева и
четиридесет и една стотинки), за периода от 20.11.2014 г. до 31.12.2014 г. върху неплатен
остатък главница от 376,51 лева.
3. Върху неплатения остатък главница в размер на 376,51 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)
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Установеното с този акт публично държавно вземане подлежи на доброволно
плащане в 14-дневен срок от връчване на акта, чрез превеждане на дължимите суми по
банковата сметка на КЕВР:
БНБ
IBAN: BG78 BNBG 9661 3000 1420 01
BIC код: BNBG BGSD
След изтичане на срока за доброволно плащане актът подлежи на предварително
изпълнение съгласно чл. 13, ал. 9 от Закона за енергетиката, като установеното с този акт
публично държавно вземане подлежи на принудително събиране по реда на ДОПК.
В заседанието по точка единадесета участват председателят Иван Н. Иванов и
членовете на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко
Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова, Валентин Петков, Димитър Кочков.
Решението е взето с девет гласа „за”.
По т.12. Комисията, като разгледа преписка, образувана с решение на КЕВР по т. 17
от протокол № 221 от 03.11.2015 г., доклад с вх. № О-Дк-348 от 28.10.2015 г. и справка от
дирекция „Обща администрация” за дължимите суми от „ТРАНС ЕВРОЕНЕРДЖИ” АД,
установи следното:
С решение по т. 17 от протокол № 221 от 03.11.2015 г. Комисия за енергийно и
водно регулиране (КЕВР, Комисията), е открила процедура за установяване на публично
държавно вземане по отношение на “ТРАНС ЕВРОЕНЕРДЖИ” АД, представляващо
неплатена главница в размер на 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.
„ТРАНС ЕВРОЕНЕРДЖИ” АД е титуляр на Лицензия № Л-203-15 от 03.04.2006 г. за
осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“.
Лицензионната такса е определена съгласно Тарифата за таксите, които се събират от
ДКЕВР 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., 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 „ТРАНС ЕВРОЕНЕРДЖИ” 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
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извършила начисления и е изготвила справка, въз основа на която е изготвен доклад с вх.
№ О-Дк-348 от 28.10.2015 г. и е прието решение по т. 17 от протокол № 221 от 03.11.2015
г. за откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане спрямо
„ТРАНС ЕВРОЕНЕРДЖИ” АД.
Непогасените от „ТРАС ЕВРОЕНЕРДЖИ” 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 12.11.2015 г. по актуално състояние в Търговския
регистър на Агенцията по вписванията седалището и адресът на управление на “ТРАНС
ЕВРОЕНЕРДЖИ” АД са следните: Република България, гр. София 1606, район Красно
село, бул. „Скобелев“ № 65, като за представители са посочени: г-н Красимир Живков
Сланчев и г-н Васил Желев Братанов, които представляват “ТРАНС ЕВРОЕНЕРДЖИ” АД
заедно.
В тази връзка и на основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
(АПК), е изпратено уведомление с писмо изх. № Ф-13-30-3 от 09.11.2015 г. на КЕВР за
откриване на процедурата за установяване на публично държавно вземане по отношение
на “ТРАНС ЕВРОЕНЕРДЖИ” АД на горепосочения адрес. С него дружеството е поканено
в 7-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-13-30-3 от 09.11.2015 г. на КЕВР е изпратено до “ТРАНС
ЕВРОЕНЕРДЖИ” АД чрез „Български пощи” ЕАД, с известие за доставяне № R PS 1040
03AEPW Y, като писмото е върнато невръчено, с отбелязване от пощенските служители:
„Получателят непознат на посочения адрес“, „Сградата е празна“.
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, КЕВР изготви Съобщение с изх. № С-8 от 13.11.2015 г. Същото 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: 13.11.2015 г., за което
е съставен констативен протокол.
След изтичане на 7 /седем/ дневния срок от датата на поставянето, съобщението е
свалено на дата: 23.11.2015 г., което също е документирано в констативен протокол.
В указания срок няма постъпило възражение, а задълженията на „ТРАНС
ЕВРОЕНЕРДЖИ” АД към КЕВР за издадената му Лицензия № Л-203-15 от 03.04.2006 г.
за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“ не са заплатени.
Изказвания по т.12:
А. Димитрова прочете предложения проект за решение.
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Председателят установи, че няма коментари от страна на членовете на Комисията и
го подложи на гласуване.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 59, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 165 и чл. 166, ал. 2 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШИ:
Издава по отношение на “ТРАНС ЕВРОЕНЕРДЖИ” АД, ЕИК 131399235,
със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1606, район Красно
село, бул. „Скобелев“ № 65,
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатени лицензионни
такси и лихви за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, а
именно:
1.
Начислена и неплатена главница в размер на 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),
Установеното с този акт публично държавно вземане подлежи на доброволно
плащане в 14-дневен срок от връчване на акта, чрез превеждане на дължимите суми по
банковата сметка на КЕВР:
БНБ, IBAN: BG78 BNBG 9661 3000 1420 01, BIC код: BNBG BGSD
След изтичане на срока за доброволно плащане актът подлежи на предварително
изпълнение съгласно чл. 13, ал. 9 от Закона за енергетиката, като установеното с този акт
публично държавно вземане подлежи на принудително събиране по реда на ДОПК.
В заседанието по точка дванадесета участват председателят Иван Н. Иванов и
членовете на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко
Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова, Валентин Петков, Димитър Кочков.
Решението е взето с девет гласа „за”.
По т.13. Комисията, като разгледа преписка, образувана с решение на КЕВР по т. 18
от протокол № 221 от 03.11.2015 г., доклад с вх. № О-Дк-346 от 28.10.2015 г. и справка от
дирекция „Обща администрация” за дължимите суми от „ВИВИД ПАУЪР” ЕАД,
установи следното:
С решение по т. 18 от протокол № 221 от 03.11.2015 г. Комисия за енергийно и
водно регулиране (КЕВР, Комисията), е открила процедура за установяване на публично
държавно вземане по отношение на “ВИВИД ПАУЪР” ЕАД, представляващо неплатена
главница в размер на 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
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дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумите по банковата сметка на
КЕВР.
„ВИВИД ПАУЪР” ЕАД е титуляр на Лицензия № Л-217-15 от 18.12.2006 г. за
осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“.
Лицензионната такса е определена съгласно Тарифата за таксите, които се събират от
ДКЕВР 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., 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 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 „ВИВИД ПАУЪР” ЕАД 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-346
от 28.10.2015 г. и е прието решение по т. 18 от протокол № 221 от 03.11.2015 г. за
откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане спрямо „ВИВИД
ПАУЪР” ЕАД.
Непогасените от „ВИВИД ПАУЪР” ЕАД 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 06.11.2015 г. по актуално състояние в Търговския
регистър на Агенцията по вписванията седалището и адресът на управление на “ВИВИД
ПАУЪР” ЕАД са следните: Република България, гр. София 1616, район Витоша, ул.
„Боянска река“ № 12, като в съвета на директорите са посочени: г-н Димитър Иванов
Попов, г-н Димитър Милков Ламбовски и г-н Ангел Стоянов Узунов.
В тази връзка и на основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
(АПК), е изпратено уведомление с писмо изх. № Ф-13-37-2 от 09.11.2015 г. на КЕВР за
откриване на процедурата за установяване на публично държавно вземане по отношение
на “ВИВИД ПАУЪР” ЕАД на горепосочения адрес. С него дружеството е поканено в 7дневен 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-13-37-2 от 09.11.2015 г. на КЕВР е изпратено до “ВИВИД ПАУЪР”
ЕАД чрез „Български пощи” ЕАД, с известие за доставяне № R PS 1040 03AEPX Z, като
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писмото е върнато невръчено, с отбелязване от пощенските служители: „Получателят
непознат на посочения адрес“.
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, КЕВР изготви Съобщение с изх. № С-9 от 13.11.2015 г. Същото 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: 13.11.2015 г., за което
е съставен констативен протокол.
След изтичане на 7 /седем/ дневния срок от датата на поставянето, съобщението е
свалено на дата: 23.11.2015 г., което също е документирано в констативен протокол.
В указания срок няма постъпило възражение, а задълженията на „ВИВИД ПАУЪР”
ЕАД към КЕВР за издадената му Лицензия № Л-217-15 от 18.12.2006 г. за осъществяване
на дейността „търговия с електрическа енергия“ не са заплатени към настоящия
момент.
Изказвания по т.13:
А. Димитрова прочете предложения проект за решение.
Председателят установи, че няма коментари от страна на членовете на Комисията и
го подложи на гласуване.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 59, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 165 и чл. 166, ал. 2 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШИ:
Издава по отношение на “ВИВИД ПАУЪР” ЕАД, ЕИК 175169524,
със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1616, район Витоша,
ул. „Боянска река“ № 12,
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатени лицензионни
такси и лихви за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт,
а именно:
1.
Начислена и неплатена главница в размер на 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),
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Установеното с този акт публично държавно вземане подлежи на доброволно
плащане в 14-дневен срок от връчване на акта, чрез превеждане на дължимите суми по
банковата сметка на КЕВР:
БНБ, IBAN: BG78 BNBG 9661 3000 1420 01, BIC код: BNBG BGSD
След изтичане на срока за доброволно плащане актът подлежи на предварително
изпълнение съгласно чл. 13, ал. 9 от Закона за енергетиката, като установеното с този акт
публично държавно вземане подлежи на принудително събиране по реда на ДОПК.
В заседанието по точка тринадесета участват председателят Иван Н. Иванов и
членовете на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко
Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова, Валентин Петков, Димитър Кочков.
Решението е взето с девет гласа „за”.
По т.14. Комисията, като разгледа преписка, образувана с решение на КЕВР по т.11
от протокол № 175 от 28.08.2015 г., доклад с вх. № О-Дк-232 от 20.07.2015 г. и справка от
дирекция „Обща администрация“ за дължимите суми от “ЕВРОКВЕСТ ЕНЕРДЖИ
ТРЕЙДИНГ“ ЕООД, установи следното:
С решение по т.11 от протокол № 175 от 28.08.2015 г. Комисия за енергийно и водно
регулиране е открила процедура за установяване на публично държавно вземане по
отношение на “ЕВРОКВЕСТ ЕНЕРДЖИ ТРЕЙДИНГ“ ЕООД, представляващо начислена
и неплатена лихва за просрочие в размер на 73,06 лева (седемдесет и три лева и шест
стотинки).
„ЕВРОКВЕСТ ЕНЕРДЖИ ТРЕЙДИНГ” ООД е титуляр на Лицензия № Л-294-15 от
09.02.2009 г. за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“ за срок от
10 г.
Съгласно справка от 16.11.2015 г. по актуално състояние в Търговския регистър на
Агенцията по вписванията за „ЕВРОКВЕСТ ЕНЕРДЖИ ТРЕЙДИНГ” е вписана промяна
на правната форма, а именно:
На 05.10.2009 г. „ЕВРОКВЕСТ ЕНЕРДЖИ ТРЕЙДИНГ” е вписано като
„дружество с ограничена отговорност“;
От 27.03.2013 г. „ЕВРОКВЕСТ ЕНЕРДЖИ ТРЕЙДИНГ” е „еднолично
дружество с ограничена отговорност“.
За издадена при условията на чл. 39, ал. 3 от Закона за енергетиката (ЗЕ) лицензия се
събира годишна такса, определена в 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).
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).
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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 „ЕВРОКВЕСТ ЕНЕРДЖИ ТРЕЙДИНГ” ЕООД годишните такси за 2010 г., 2011
г., 2012 г., 2013 г., 2014 г. и 2015 г. са изчислени като е отчетено, че дружеството няма
приходи от лицензионна дейност за предходната година и представляват сума в размер на
по 2 000,00 лева за всяка година. 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-232
от 20.07.2015 г. и е прието решение по т.11 от протокол № 175 от 28.08.2015 г. за
откриване на процедура за установяване на публично държавно вземане спрямо
„ЕВРОКВЕСТ ЕНЕРДЖИ ТРЕЙДИНГ” ЕООД.
Непогасените от „ЕВРОКВЕСТ ЕНЕРДЖИ ТРЕЙДИНГ” ЕООД задължения към
КЕВР са формирани, както следва:
Начислена е първа вноска от годишна такса за 2010 г. в размер на 1 000,00 лева,
дължима към 31.03.2010 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
77,74 лева за периода от 01.04.2010 г. до 31.12.2010 г.
Начислена е втора вноска от годишна такса за 2010 г. в размер на 1 000,00 лева,
дължима към 30.11.2010 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
8,77 лева за периода от 01.12.2010 г. до 31.12.2010 г.
Общото задължение на „ЕВРОКВЕСТ ЕНЕРДЖИ ТРЕЙДИНГ” ЕООД към
31.12.2010 г. е неплатена главница в размер на общо 2 000,00 лева и лихва за просрочие в
размер на общо 86,51 лева.
На 07.02.2011 г. по банковата сметка на Комисията е постъпило плащане от
„ЕВРОКВЕСТ ЕНЕРДЖИ ТРЕЙДИНГ” ЕООД представляващо главница от 2 000,00 лева
и лихва от 86,51 лева. В резултат на това плащане върху главницата от 2 000,00 лева е
начислена лихва за просрочие в размер на 5,66 лева за периода от 01.01.2011 г. до
07.02.2011 г.
Начислена е първа вноска от годишна такса за 2011 г. в размер на 1 000,00 лева,
дължима към 31.03.2011 г.
На 24.11.2011 г. по банковата сметка на Комисията е постъпило плащане от
„ЕВРОКВЕСТ ЕНЕРДЖИ ТРЕЙДИНГ” ЕООД представляващо главница от 2 000,00 лева.
В резултат на това плащане върху дължимата първа вноска от годишна такса за 2011 г. в
размер на 1 000,00 лева е начислена лихва за просрочие в размер на 67,40 лева за периода
от 01.04.2011 г. до 24.11.2011 г.
Начислена е втора вноска от годишна такса за 2011 г. в размер на 1 000,00 лева,
дължима към 30.11.2011 г.
Общото задължение на „ЕВРОКВЕСТ ЕНЕРДЖИ ТРЕЙДИНГ” ЕООД към
31.12.2011 г. е начислени и неплатени лихви за просрочие в размер на общо 73,06 лева.
Начислена е първа вноска от годишна такса за 2012 г. в размер на 1 000,00 лева,
дължима към 31.03.2012 г. и втора вноска от годишна такса за 2012 г. в размер на 1 000,00
лева, дължима към 30.11.2012 г. На 29.03.2012 г. по банковата сметка на Комисията е
постъпило плащане от „ЕВРОКВЕСТ ЕНЕРДЖИ ТРЕЙДИНГ” ЕООД, представляващо
главница в размер на 2 000,00 лева.
Общото задължение на „ЕВРОКВЕСТ ЕНЕРДЖИ ТРЕЙДИНГ” ЕООД към
31.12.2012 г. е начислени и неплатени лихви за просрочие в размер на общо 73,06 лева.
С писмо изх. № Ф-13-112-1 от 11.02.2013 г. във връзка с годишната инвентаризация
на разчетите за 2012 г., Комисията уведомява дружеството за това задължение от 73,06
лева и го приканва да го заплати.
Начислена е първа вноска от годишна такса за 2013 г. в размер на 1 000,00 лева,
дължима към 31.03.2013 г. и втора вноска от годишна такса за 2013 г. в размер на 1 000,00
лева, дължима към 30.11.2013 г. На 28.03.2013 г. по банковата сметка на Комисията е
постъпило плащане от „ЕВРОКВЕСТ ЕНЕРДЖИ ТРЕЙДИНГ” ЕООД, представляващо
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главница в размер на 2 000,00 лева.
Общото задължение на „ЕВРОКВЕСТ ЕНЕРДЖИ ТРЕЙДИНГ” ЕООД към
31.12.2013 г. е начислени и неплатени лихви за просрочие в размер на общо 73,06 лева.
С писмо изх. № Ф-13-112-1 от 22.01.2014 г. във връзка с годишната инвентаризация
на разчетите за 2013 г., Комисията уведомява дружеството за това задължение от 73,06
лева и го приканва да го заплати.
Начислена е първа вноска от годишна такса за 2014 г. в размер на 1 000,00 лева,
дължима към 31.03.2014 г., която „ЕВРОКВЕСТ ЕНЕРДЖИ ТРЕЙДИНГ” ЕООД е
заплатило на 28.03.2014 г.
Начислена е втора вноска от годишна такса за 2014 г. в размер на 1 000,00 лева,
дължима към 30.11.2014 г., която „ЕВРОКВЕСТ ЕНЕРДЖИ ТРЕЙДИНГ” ЕООД е
заплатило на 28.11.2014 г.
Общото задължение на „ЕВРОКВЕСТ ЕНЕРДЖИ ТРЕЙДИНГ” ЕООД към
31.12.2014 г. е начислени и неплатени лихви за просрочие в размер на общо 73,06 лева.
С писмо изх. № Ф-13-112-1 от 13.02.2015 г. във връзка с годишната инвентаризация
на разчетите за 2014 г., Комисията уведомява дружеството за това задължение от 73,06
лева и го приканва да го заплати.
Начислена е първа вноска от годишна такса за 2015 г. в размер на 1 000,00 лева,
дължима към 31.03.2015 г., която „ЕВРОКВЕСТ ЕНЕРДЖИ ТРЕЙДИНГ” ЕООД е
заплатило на 25.03.2015 г.
Общото задължение на „ЕВРОКВЕСТ ЕНЕРДЖИ ТРЕЙДИНГ” ЕООД е начислени и
неплатени лихви за просрочие в размер на общо 73,06 лева.
На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс „ЕВРОКВЕСТ
ЕНЕРДЖИ ТРЕЙДИНГ” ЕООД е уведомен за откриване на процедурата с писмо изх. №
Ф-13-112-3 от 03.09.2015 г. и известие за доставяне R PS 1040 03993C M, удостоверяващи
уведомяване на 07.09.2015 г., като му е определен 7-дневен срок за обяснения и
възражения по начислените суми.
В указания срок няма постъпило възражение, а задълженията на „ЕВРОКВЕСТ
ЕНЕРДЖИ ТРЕЙДИНГ” ЕООД към КЕВР за издадената му Лицензия № Л-294-15 от
09.02.2009 г. за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“ за срок от
10 г. не са заплатени към настоящия момент.
Изказвания по т.14:
А. Димитрова прочете предложения проект за решение.
И. Н. Иванов отбеляза, че в проекта за решение не е отразена общата сума за
заплащате и трябва да се коригира. Решенията трябва да са еднотипни.
А. Йорданов каза, че регистърът за издадени лицензии е пълен с лицензии за
търговия с електрическа енергия. Голяма част от тези дружества очевидно системно
изпадат в забава при плащането на дължими лицензионни такси и т.н. Йорданов не знае
доколко е в правомощията и предмета на Комисията да инициира една промяна в
тарифите за таксите и специално в частта постоянна лицензионна такса, която се плаща.
Очевидно тя е достатъчно ниска и не стимулира търговците в случаите, в които нямат
намерение да се занимават с лицензионна дейност, за да прекратяват лицензиите. Това
наличие на толкова много търговци, които не работят, обърква и потребителите,
посещавайки регистъра на КЕВР. А. Йорданов каза, че не коментира регистъра, в който
търсенето е много сложно. Йорданов обобщи, че ако има ред за преразглеждане на
таксите, за да се повиши постоянната компонента на лицензионната такса (която
периодично се плаща след първоначалната), може би това ще стимулира търговците,
които нямат намерение да осъществяват лицензионна дейност, да поискат прекратяване на
лицензията.
Е. Харитонова каза, че се е опитала да провери дружеството „Вивид Пауър“ АД в
регистъра на издадени лицензии на интернет страницата на Комисията. В медийното
пространство е излязла информация за изчезването на Петко Сертов и как някакъв
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циганин от Варненско е придобил собствеността. Харитонова посочи, че сега на „Вивид
Пауър“ АД Комисията им иска 1000 лв. Тя счита, че не е лицеприятно за Комисията, че
тези неща не ги следи.
А. Димитрова отговори, че издавайки акта, работната група е посетила Агенцията
по вписванията и оттам е извадено актуалното състояние. Ако този, който е придобил
новата собственост, не е вписан в Агенцията по вписванията, това работната група няма
как да узнае. Юридически не е доказуемо, че е така.
Е. Харитонова каза, че когато е издадена лицензия, тя е издадена на някакъв
собственик. Когато си сменят собствеността, те трябва да го декларират пред Комисията.
А. Димитрова обясни, че смяната на управители на акционерното дружество или
представляващи акционерното дружество може да се проследи само в Търговския
регистър. Това работната група е проверила, за да издаде акта.
А. Йорданов каза, че въпросът, който е поставила Е. Харитонова, е основателен,
защото е имало закон, който е бил приет по повод на офшорните компании и тяхното
участие в определени сектори на икономиката. Отнасяло се е и до лицензирането на
компании с офшорна собственост, имало е забрана, ограничение (специално в
енергетиката). Комисията трябва да помисли и за този механизъм, защото най-малкото
има задължение по закон.
И. Н. Иванов помоли А. Димитрова първо да коментира предложението на А.
Йорданов за увеличение на лицензионната такса.
А. Димитрова каза, че относно инициирането на промяна в тарифата експертите в
ежедневната си работа виждат, че тя не е съвършена. Може да се инициира и да се създаде
работна група, за да се направи по-прецизна. Първата такса, която трябва да се плати, е в
размер на 15 хил. лв. Димитрова не смята, че годишната такса, дори и да се повиши, ще е
някаква бариера. Лицензиантите не си плащат дори първоначалната такса. Димитрова
даде пример с „ФОТОНИ ТРЕЙД“ ООД, което се чака почти една година след издаването
на лицензията да плати първоначалната такса. За тях не представлява проблем това, че ще
плащат по-нататък едни такси. Явно те разчитат на нещо друго още при кандидатстването
за издаването на лицензията. Тук въпросът е защо искат тази лицензия, но това не може да
се гадае в този процес. Ако лицензията се издаде в края на годината (ноември, декември),
дружеството трябва да заплати 15 хил. лв., след което веднага се задължава да плаща
годишните такси. Много е кратък периодът.
А. Йорданов изведе контрааргументи на току-що изложените. Това не е обикновена
търговска дейност. По отношение на този, който ще бъде лицензиран субект, има
множество изисквания, в т.ч. и за поддържане на специална сметка. Тези дружества не са
случайни. Предметът на търговията е малко по-особен. Йорданов счита, че 2 хил. лв. е
постоянната компонента от годишната лицензионна такса. При съответните икономически
условия тя се явява пренебрежимо малка сума за един икономически субект. Това води до
небрежност от страна на лицензиантите по повод плащането на тази такса, защото той
смята, че му е издадена една лицензия за 10 г. и той не следва да прави никакви усилия да
я поддържа, да плаща 2 хил. лв., ако не осъществява дейност. Освен това може да си
позволи и да ги натрупа, да ги забави. Ако таксата е по-голяма, Йорданов смята, че
лицензиантът ще има доста по-сериозно отношение към самото поддържане на
лицензията.
Р. Осман направи процедурно предложение. Тъй като проблемът с таксите вече
няколко пъти се повдига, дали са високи или ниски, процедурното предложение е
свързано с едно работно съвещание, където да бъде точка от дневния ред. Да се разгледа
един доклад от дирекцията, която се занимава с тези проблеми, какви проблеми
съществуват във връзка с таксите, предложения във връзка с таксите. Предложение за
изменение. Инициативата пред МС трябва да е от КЕВР. Възникват много въпроси.
Трябва да има доклад и нарочно заседание по този въпрос. Това е една възможност за
приходната част на Комисията и ще се сложи ред в областта, в която Комисията е
задължена да работи. Законът е предоставил тези права и задължения. Проблемът не е
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само с конкретния пример. Има много други. Осман счита, че членовете на Комисията ще
се съгласят да се проведе едно нарочно заседание. Общата администрация ще се подготви
заедно с другите специализирани дирекции с един доклад за различните казуси, които
възникват във връзка с таксите. На това заседание ще се прецени дали тези такси наистина
са ниски, какви проблеми съществуват и мерки за тяхното отстраняване.
И. Н. Иванов възложи на Ю. Митев да представи доклад до председателя за състав
на работна група, която да има за цел изготвянето на доклад за състоянието на
събираемостта на публичните държавни вземания. В доклада подробно да бъде разискван
и въпросът за техния размер, наблюдаваните просрочия, процент на неплатени в срок
главници и лихви. Докладът да завършва с проект на решение.
Р. Осман допълни, че докладът трябва да съдържа не само, когато има взимане. Той
даде пример: издадена е лицензия, възможно е някаква такса при издаване.
И. Н. Иванов обобщи, че докладът ще е относно обвързване на връчването на
лицензия с платената първоначална лицензионна такса и всичко, което е в тази материя. В
проекта за решение да залегнат предложения, които Комисията може да направи за
промяна на размера на таксите и цялата процедура по събиране на тези държавни
вземания, включително и обвързване на издаването на лицензията със събираните
вземания.
Проведените разисквания ще допринесат до голяма степен да се усъвършенства
процедурата.
Председателят установи, че няма повече коментари от страна на членовете на
Комисията и подложи на гласуване проекта за 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 Данъчноосигурителния процесуален кодекс,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШИ:
1. Издава по отношение на „ЕВРОКВЕСТ ЕНЕРДЖИ ТРЕЙДИНГ” ЕООД,
ЕИК 113588241, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. Варна
9000, район Одесос, ул. „Сливница“ № 28,
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатени лихви за
просрочие в размер на общо 73,06 лева, съгласно справка, неразделна част от настоящия
акт, а именно:
- 5,66 лева, начислени за периода 01.01.2011 г. до 07.02.2011 г. върху неплатена
в срок годишна такса за 2011 г. в размер на общо 2 000,00 лева;
- 67,40 лева, начислени за периода 01.04.2011 г. до 24.11.2011 г. върху първа
вноска от годишна такса за 2011 г. в размер на 1 000,00 лева.
Установеното с този акт публично държавно вземане подлежи на доброволно
плащане в 14-дневен срок от връчване на акта, чрез превеждане на дължимите суми по
банковата сметка на КЕВР:
БНБ, IBAN: BG78 BNBG 9661 3000 1420 01, BIC код: BNBG BGSD
След изтичане на срока за доброволно плащане актът подлежи на предварително
изпълнение съгласно чл. 13, ал. 9 от Закона за енергетиката, като установеното с този акт
публично държавно вземане подлежи на принудително събиране по реда на ДОПК.
2. Възлага на Ю. Митев – директор на дирекция „Обща администрация“ да
представи доклад до председателя за сформиране на работна група, която да изготви
доклад за състоянието на събираемостта на публичните държавни вземания. Докладът да
завършва с проект на решение.
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В заседанието по точка четиринадесета участват председателят Иван Н. Иванов и
членовете на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко
Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова, Валентин Петков, Димитър Кочков.
Решението е взето с девет гласа „за”.
РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО:

По т.1 както следва:
Одобрява внесения в КЕВР със заявление вх. № В-17-53-5/02.11.2015 г., и
коригиран с вх. № В-17-53-5./17.03.2016 г., допълнен бизнес план за развитие на
дейността на „Водоснабдяване и канализация - С” ЕООД, гр. Стрелча за 2016 г.
По т.2 както следва:
Одобрява внесения в КЕВР със заявление вх. № В-17-54-7/29.12.2015 г. допълнен
бизнес
план
за
развитие
на
дейността
на
"Водоснабдяване"
ЕООД,
гр. Брезник за 2016 г.
По т.3 както следва:
Издава по отношение на „БОЛКАН ЮТИЛИТИС“ АД, ЕИК 124607604,
със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1303, район
Възраждане, бул. „Опълченска“ № 46-48,
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатени лицензионни
такси и лихви за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт.
По т.4 както следва:
Издава по отношение на „ЕКО ЕНЕРДЖИ САС” ООД, ЕИК 200832383, със
седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1408, район Триадица,
ж.к. Иван Вазов, ул. „Бурел“ № 42, ет. 2,
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатени лицензионни
такси и лихви, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт.
По т.5 както следва:
Издава по отношение на „ЕЛКОНТРОЛ“ ООД, ЕИК 130178629, със седалище и
адрес на управление: Република България, гр. София 1510, район Подуяне, ж. к. Хаджи
Димитър, ул. „Иван Маринов Йончев“ № 16,
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 „ЕЛМИБ БЪЛГАРИЯ“ АД, ЕИК 175199250, със седалище
и адрес на управление: Република България, гр. София 1000, район Възраждане, бул.
„Опълченска“ № 46-48,
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатени лицензионни
такси и лихви за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт.
По т.7 както следва:
Издава по отношение на „ЕНЕРДЖИ БРОС“ ЕООД, ЕИК 200609131, със
седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1113, район Слатина, ул.
„Прелом“ № 10, ет. 1, ап. 3,
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатени лицензионни
такси и лихви, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт.
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По т.8 както следва:
Издава по отношение на „ЕСТАТО КОНСУЛТ” ООД, ЕИК 175280738, със
седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1164, район Лозенец, ул.
„Миджур“ № 8,
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатени лицензионни
такси и лихви за просрочие, неразделна част от настоящия акт.
По т.9 както следва:
Издава по отношение на „ФОТОНИ ТРЕЙД“ ООД, ЕИК 202727993, със седалище
и адрес на управление: Република България, гр. София – 1404, район Триадица, ж.к.
„Стрелбище“, ул. „Твърдишки порход“ № 23, ет. 8, ап. 30,
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лихва за
просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт.
По т.10 както следва:
Издава по отношение на „ИВАС 2008“ ООД, ЕИК 200234980, със седалище и
адрес на управление: Република България, гр. София 1618, район Витоша, ж.к.
„Манастирски поляни“, ул. „Бяло поле“ № 29, къща № 6, ап. 3,
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатени лицензионни
такси и лихви за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт.
По т.11 както следва:
Издава по отношение на “НЮ-КО ЗАГОРА” ЕООД, ЕИК 130535586, със седалище
и адрес на управление: Република България, гр. София 1407, район Лозенец, бул. „Черни
връх“ № 43, и адрес за кореспонденция: Република България, гр. София, бул. „Витоша“ №
15, ет. 4,
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатени лицензионни
такси и лихви за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт.
По т.12 както следва:
Издава по отношение на “ТРАНС ЕВРОЕНЕРДЖИ” АД, ЕИК 131399235, със
седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1606, район Красно село,
бул. „Скобелев“ № 65,
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатени лицензионни
такси и лихви за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт.
По т.13 както следва:
Издава по отношение на “ВИВИД ПАУЪР” ЕАД, ЕИК 175169524, със седалище и
адрес на управление: Република България, гр. София 1616, район Витоша, ул. „Боянска
река“ № 12,
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатени лицензионни
такси и лихви за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт.
По т.14 както следва:
1. Издава по отношение на „ЕВРОКВЕСТ ЕНЕРДЖИ ТРЕЙДИНГ” ЕООД,
ЕИК 113588241, със седалище и адрес на управление: Република България, гр.
Варна 9000, район Одесос, ул. „Сливница“ № 28,
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатени лихви за
просрочие в размер на общо 73,06 лева, съгласно справка, неразделна част от настоящия
акт.
2. Възлага на Ю. Митев - директор на дирекция „Обща администрация“ да
представи доклад до председателя за сформиране на работна група, която да изготви
доклад за състоянието на събираемостта на публичните държавни вземания. Докладът да
завършва с проект на решение.
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Приложения:

1. Доклад с вх. № В-Дк-72/28.03.2016 и Решение на ДКЕВР № БП-45/05.04.2016 г. бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация - С” ЕООД, гр.
Стрелча за 2016 г.;
2. Доклад с вх. № В-Дк-73/28.03.2016 и Решение на ДКЕВР № БП-46/05.04.2016 г. бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр.
Брезник за 2016 г.;
3. Решение на ДКЕВР № УПДВ-1/05.04.2016 г. - „БОЛКАН ЮТИЛИТИС“ АД;
4. Решение на ДКЕВР № УПДВ-2/05.04.2016 г. - „ЕКО ЕНЕРДЖИ САС“ ООД;
5. Решение на ДКЕВР № УПДВ-3/05.04.2016 г. - „ЕЛКОНТРОЛ“ ООД;
6. Решение на ДКЕВР № УПДВ-4/05.04.2016 г. - „ЕЛМИБ БЪЛГАРИЯ“ АД;
7. Решение на ДКЕВР № УПДВ-5/05.04.2016 г. - „ЕНЕРДЖИ БРОС“ ЕООД;
8. Решение на ДКЕВР № УПДВ-6/05.04.2016 г. – „ЕСТАТО КОНСУЛТ“ ООД;
9. Решение на ДКЕВР № УПДВ-7/05.04.2016 г. - „ФОТОНИ ТРЕЙД“ ООД;
10. Решение на ДКЕВР № УПДВ-8/05.04.2016 г. - „ИВАС 2008“ ООД;
11. Решение на ДКЕВР № УПДВ-9/05.04.2016 г. - „НЮ-КО ЗАГОРА“ ЕООД;
12. Решение на ДКЕВР № УПДВ-10/05.04.2016 г. - „ТРАНС ЕВРОЕНЕРДЖИ“ АД;
13. Решение на ДКЕВР № УПДВ-11/05.04.2016 г. - „ВИВИД ПАУЪР“ ЕАД;
14. Решение на ДКЕВР № УПДВ-12/05.04.2016 г. - „ЕВРОКВЕСТ ЕНЕРДЖИ
ТРЕЙДИНГ“ ЕООД.
ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:
.................................................
(С. Тодорова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

.................................................
(Р. Осман)
.................................................
(А. Йорданов)
.................................................
(В. Владимиров)

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
Р. ТОТКОВА

.................................................
(Г. Златев)
.................................................
(Е. Харитонова)
.................................................
(В. Петков)
.................................................
(Д. Кочков)
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