ПРОТОКОЛ
№ 39
София, 13.02.2020 година
Днес, 13.02.2020 г. от 10:00 ч. се проведе закрито заседание на Комисията за
енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията), в пълен състав, ръководено от
председателя доц. д-р Иван Н. Иванов.
На заседанието присъстваха членовете на Комисията Светла Тодорова, Ремзи
Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров, Евгения Харитонова, Димитър
Кочков, Пенка Трендафилова и главният секретар Росица Тоткова (без право на глас).
На заседанието присъстваха Е. Маринова – директор на дирекция „Правна“, А.
Иванова - директор на дирекция „Природен газ“, Р. Тахир – началник на отдел „Цени,
лицензии и пазари – природен газ“, И. Александров – началник на отдел „Цени и
лицензии: електропроизводство, ВКП на електрическа и топлинна енергия“, 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 с вх. № Е-Дк-121 от 05.02.2020 г. относно заявление с вх. № E-ЗЛР-ПД81 от 11.11.2019 г. за продължаване срока на лицензия за дейността „производство на
електрическа и топлинна енергия“ и заявление с вх. № E-ЗЛР-ПД-80 от 11.11.2019 г. за
продължаване срока на лицензия за дейността „пренос на топлинна енергия“, подадени от
„Топлофикация-Враца“ ЕАД.
Приложения:
1.1. Текст на лицензия за дейността „производство на електрическа и топлинна
енергия“;
1.2. Приложения към лицензията по т. 1.1.;
1.3. Текст на лицензия за дейността „пренос на топлинна енергия“;
1.4. Приложения към лицензията по т. 1.3.
Работна група: Пламен Младеновски, Елена Маринова, Ивайло Александров,
Радослав Наков, Ана Иванова, Йовка Велчева и Надежда Иванова
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2. Проект на решение относно заявление от „Булгартрансгаз” ЕАД за актуализация
на списък с важни точки от газопреносната система на „Булгартрансгаз” ЕАД.
Работна група: Агапина Иванова, Елена Маринова, Ремзия Тахир, Снежана
Станкова, Виктория Джерманова, Сирма Денчева,
Емилия Тренева, Ренета Николова,
Димитър Дуевски
3. Доклад с вх. № Е-Дк-142 от 10.02.2020 г. и проект на решение относно заявления
с вх. № Е-ЗЛР-Р-72 от 14.10.2019 г. и с вх. № Е-ЗЛР-Р-72 от 16.10.2019 г. от „Примагаз”
АД за издаване на разрешение за извършване на сделки, които водят или могат да доведат
до нарушаване сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост на енергийното
предприятие.
Работна група: Агапина Иванова, Елена Маринова, Ремзия Тахир,
Диана Николкова, Грета Дечева, Сирма Денчева, Емилия Тренева,
Ренета Николова, Димитър Дуевски
4. Акт за установяване на публично държавно вземане от лицензионни такси и
лихви за просрочие по отношение на „КЕЙ АР ДЖИ“ ЕООД, ЕИК 203601823, със
седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1504, район Оборище,
бул. „Евлогий и Христо Георгиеви“ № 169, ет. 3, офис 302.
Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова, Анжела
Димитрова, Ваня Караджова-Чернева,
Димитър Дуевски
5. Акт за установяване на публично държавно вземане по отношение на „ВОДНИ И
ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ“ ООД, ЕИК 205954475, със седалище и адрес на
управление: Република България, гр. Враца 3000, ул. „Бузлуджа“ № 9, ет. 2.
Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова, Анжела
Димитрова, Ваня Караджова-Чернева,
Димитър Дуевски
6. Акт за установяване на публично държавно вземане по отношение на „СИ ЕН
ДЖИ МАРИЦА“ ООД – в несъстоятелност, ЕИК 175084796, със седалище и адрес на
управление: Република България, гр. Петрич 2850, ж.к. Шосето за София, Оранжерии
Петрич.
Докладват: Юлиян Митев, Агапина Иванова, Елена Маринова, Анжела Димитрова,
Диана Николкова, Димитър Дуевски
7. Акт за установяване на публично държавно вземане по отношение на „БОЛКАН
ЕНЕРДЖИ“ АД, ЕИК 130160346, със седалище и адрес на управление: Република
България, гр. София 1680, район Красно село, ж.к. Борово, ул. „Родопски Извор“ № 42 Б.
Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова, Анжела
Димитрова, Петя Георгиева, Димитър Дуевски
8. Акт за установяване на публично държавно вземане по отношение на „БОЛКАН
СОЛАР“ АД, ЕИК 121429370, със седалище и адрес на управление: Република България,
гр. София 1680, район Красно село, ж.к. Борово, ул. „Родопски Извор“ № 42 Б.
Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова, Анжела
Димитрова, Петя Георгиева, Димитър Дуевски
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9. Акт за установяване на публично държавно вземане по отношение на „СОФИЯ
УИНД ПАРК“ АД, ЕИК 175271013, със седалище и адрес на управление: Република
България, гр. София 1680, район Красно село, ул. „Родопски извор“ № 42 Б.
Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова, Анжела
Димитрова, Петя Георгиева, Димитър Дуевски
10. Акт за установяване на публично държавно вземане по отношение на
„Топлофикация Петрич“ ЕАД – в несъстоятелност, ЕИК 202637962, със седалище и адрес
на управление: Република България, област Благоевград, община Петрич, гр. Петрич 2850,
Оранжерии – Шосето за София.
Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова, Анжела
Димитрова, Петя Георгиева, Димитър Дуевски
11. Акт за установяване на публично държавно вземане по отношение на „УИНД
ЕНЕРДЖИ КАВАРНА“ ЕООД, ЕИК 175167288, със седалище и адрес на управление:
Република България, гр. Каварна 9650, ул. „Добротица“ № 4 Б.
Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова, Анжела
Димитрова, Петя Георгиева, Димитър Дуевски
12. Акт за установяване на публично държавно вземане по отношение на „ЕС И И
ПАУЪР ТРЕЙДИНГ“ ЕАД, ЕИК 203613341, със седалище и адрес на управление:
Република България, гр. София 1504, район Оборище, ул. „Велико Търново“ № 25, ет. 3.
Докладват: Юлиян Митев, Пламен Младеновски, Елена Маринова, Анжела
Димитрова, Ваня Караджова-Чернева, Димитър Дуевски
По т.1. Комисията разгледа доклад относно заявление с вх. № E-ЗЛР-ПД-81 от
11.11.2019 г. за продължаване срока на лицензия за дейността „производство на
електрическа и топлинна енергия“ и заявление с вх. № E-ЗЛР-ПД-80 от 11.11.2019 г.
за продължаване срока на лицензия за дейността „пренос на топлинна енергия“,
подадени от „Топлофикация-Враца“ ЕАД.
В Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) са постъпили
заявление с вх. № E-ЗЛР-ПД-81 от 11.11.2019 г. за продължаване срока на лицензия за
дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и заявление с
вх. № E-ЗЛР-ПД-80 от 11.11.2019 г. за продължаване срока на лицензия за дейността
„пренос на топлинна енергия“, подадени от „Топлофикация-Враца“ ЕАД на основание чл.
56,
ал.
1,
т. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ), във връзка с 67, ал. 1 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г.
за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ).
За проучване на обстоятелствата в подадените заявления и приложенията към тях е
сформирана работна група със Заповед № З-Е-230 от 19.11.2019 г. на председателя на
КЕВР.
Доколкото подадените заявления от „Топлофикация-Враца“ ЕАД са свързани, на
основание чл. 32 от Административнопроцесуалния кодекс, същите се разглеждат в едно
административно производство.
С писмо с изх. № Е-ЗЛР-ПД-81 от 25.11.2019 г. от дружеството е изискано да
представи информация и документи, които са постъпили в Комисията с писма с
вх. № Е-ЗЛР-ПД-81 от 02.12.2019 г. и с вх. № Е-ЗЛР-ПД-80 от 31.01.2020 г.
Въз основа на предоставената информация и документи от заявителя и
направеното проучване се установи следното:
„Топлофикация-Враца“ ЕАД e титуляр на лицензия № Л-025-02 от 15.11.2000 г. за
дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“, изменена с Решения

3

№ И1-Л-025-02 от 25.11.2004 г., № И2-Л-025-02 от 04.04.2005 г., № И3-Л-025 от
07.05.2012 г., № И4-Л-025 от 24.02.2014 г., № И5-Л-025 от 20.11.2018 г. и № И6-Л-025 от
27.11.2019 г., и на лицензия № Л-026-05 от 15.11.2000 г. за дейността „пренос на топлинна
енергия“, изменена с Решение № И1-Л-026-05 от 25.11.2004 г., издадени за срок от 20
(двадесет) години всяка. Съгласно условията на двете лицензии същите влизат в сила от
датата, на която изтича определеният от закона срок за обжалване на решението за
издаването им, а именно от 16.12.2000 г., поради което срокът им изтича на 16.12.2020 г.
Дружеството е представило към заявленията за продължаване на срока на
лицензиите бизнес план за периода 2020 г. – 2024 г., който се разглежда в отделно
административно производство от състав „Енергетика“ на КЕВР. За целите на настоящото
производство представеният бизнес план се разглежда с оглед установяване
възможностите на дружеството за изпълнение на лицензионните дейности за новия срок.
ПРАВНИ АСПЕКТИ:
От представеното удостоверение за актуално състояние и след извършена справка в
Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията към Министерството на
правосъдието, се установи, че „Топлофикация-Враца“ ЕАД е търговец по смисъла на чл. 1,
ал. 2, т. 1 от Търговския закон. „Топлофикация-Враца“ ЕАД е еднолично акционерно
дружество, с ЕИК 106006256, със седалище и адрес на управление: област Враца, община
Враца, гр. Враца 3000, ул. „Максим Горки“ № 9. Регистрираният капитал на дружеството
възлиза на 6 234 358 лв. и е разпределен в 6 234 358 бр. поименни акции с номинална
стойност на една акция 1 лв. Едноличен собственик на капитала е ОЛЕМИРА БИЗНЕС
ЛТД., чуждестранно юридическо лице, държава: Кипър. Дружеството е с едностепенна
система на управление – съвет на директорите от 3 члена, като представляващ
дружеството е изпълнителният директор Радослав Михайлов. Предметът на дейност на
„Топлофикация-Враца“ ЕАД е производство на топлинна енергия, комбинирано
производство на електрическа и топлинна енергия, пренос на топлинна енергия и други
дейности и услуги, обслужващи основните дейности, както и всяка друга дейност, която
не е забранена от закона.
След извършена служебна справка в Търговския регистър се установи, че
дружеството не е в производство по ликвидация или по несъстоятелност. Комисията не е
отнемала и не е отказвала издаването на лицензия за дейността „производство на
електрическа и топлинна енергия“ и на лицензия за дейността „пренос на топлинна
енергия“.
Видно от представените на основание чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „а“ и б. „б“ НЛДЕ
декларации от всички членове на съвета на директорите на „Топлофикация-Враца“ ЕАД,
същите не са лишени от правото да упражняват търговска дейност и не са осъждани с
влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или против стопанството.
Заявленията са подадени в срока по чл. 42, ал. 2 от ЗЕ, на основание чл. 56, ал. 1, т.
1 от ЗЕ.
При продължаване на срока на лицензията, съгласно чл. 69, ал. 1 от НЛДЕ,
Комисията следва да прецени изпълнението на изискванията и задълженията по
действащата лицензия и дали заявителят ще продължи да отговаря на условията за
упражняване на лицензията за новия ѝ срок, а именно да е лице, регистрирано по
Търговския закон, което притежава технически и финансови възможности, материални и
човешки ресурси и организационна структура за изпълнение на нормативните изисквания
за осъществяване на дейността по лицензията, да има вещни права върху енергийните
обекти, чрез които ще се осъществява дейността и да е представило доказателства, че
енергийните обекти, чрез които ще се осъществява дейността по лицензията, отговарят на
нормативните изисквания за безопасна експлоатация и за опазване на околната среда. На
основание чл. 69, ал. 4 от НЛДЕ в производството за продължаване на лицензия се
прилагат съответно редът и сроковете за подаване, разглеждане и решаване на искане за
издаване на лицензия. Съгласно чл. 69, ал. 3 от НЛДЕ с решението за продължаване на
срока на лицензията Комисията определя условията за осъществяване на лицензионната
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дейност за новия срок.
Предвид изложеното по-горе, „Топлофикация-Враца“ ЕАД е търговец по смисъла
на Търговския закон, не е в производство по несъстоятелност или ликвидация и КЕВР не
му е отнемала или отказвала издаването на лицензия за същите дейности, поради което
продължаването на срока на издадените лицензии няма да е в противоречие с
разпоредбите на чл. 40, ал. 4, т. 1, 2 и 3 от ЗЕ.
Заявителят е посочил, че лицензионните дейности ще се осъществяват чрез
подробно описани в заявленията основни съоръжения на площадката на „ТоплофикацияВраца“ ЕАД и на територията на гр. Враца, чрез които до настоящия момент е
осъществявал лицензионните дейности. За удостоверяване на вещните си права върху
енергийните обекти, чрез които ще се осъществяват дейностите по лицензиите,
дружеството е представило заверени копия от актове за частна държавна собственост,
нотариални актове за учредяване на право на строеж на подземен линеен газопровод и
извлечение от инвентарна книга. Представени са документи за въвеждане на строежи в
експлоатация, издадени при условията и по реда на Закона за устройство на територията,
относно изградени след издаването на лицензиите основни и спомагателни съоръжения
към енергийните обекти за производство на електрическа и топлинна енергия и за пренос
на топлинна енергия. С оглед на изложеното е изпълнено изискването на чл. 40, ал. 1, т. 2
от ЗЕ лицензиантът да притежава вещни права върху енергийните обекти за производство
на електрическа и топлинна енергия и за пренос на топлинна енергия, чрез които ще се
осъществява дейността.
ТЕХНИЧЕСКИ АСПЕКТИ:
I. Със заявление с вх. № E-ЗЛР-ПД-81 от 11.11.2019 г. „Топлофикация-Враца“
ЕАД е поискало да бъде продължен срокът на лицензия № Л-025-02 от 15.11.2000 г за
дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ за срок от 20 години.
„Топлофикация-Враца“ ЕАД е енергийно предприятие, което произвежда топлинна
и електрическа енергия в ТЕЦ „Градска“ и отоплителна централа (ОЦ) „Младост“ и чрез
два магистрални топлопровода снабдява с топлинна енергия с топлоносител гореща вода
клиенти в гр. Враца в следните райони: ж. к. „Младост“; ж. к. „Иван Кинов“;
ж. к. „Медковец“; ж. к. „Химик – І“; ж. к. „Химик – ІІ“; ж. к. „Околчица“; ж. к. „Самуил“;
кв. „103“; Централна градска част; ж. к. „Дъбника“; Спортен комплекс; кв. „72“;
ж. к. „Калоян“ и ж. к. „Металург“.
Основни производствени съоръжения в ТЕЦ „Градска“:
• Инсталация за комбинирано производство на топлинна и електрическа
енергия (ИКПТЕЕ): година на пускане в експлоатация 2005 г., оразмерена за базов
топлофикационен товар, изградена е на база два газови двигателя с вътрешно горене
Wartsila W16V25SG с инсталирана електрическа мощност от 3,12 MWе всеки и топлинна
мощност 3,21 MWt всеки или общата електрическа мощност на ИКПТЕЕ е: 6,24 MWе и
топлинна
мощност:
6,42 MWt.
• Водогрейни котли:
- ВК-1, тип ПКМ-12, топлинна мощност – 8,14 MW, година на пуск 1990 г., гориво:
природен газ/мазут;
- ВК-2, тип ПКМ-12, топлинна мощност – 8,14 MW, година на пуск 1990 г., гориво:
природен газ/мазут;
- ВК-3, тип КМ-12, топлинна мощност – 5,23 MW, година на пуск 2013 г., горивобиомаса.
В ТЕЦ „Градска“ общата инсталирана електрическа мощност е 6,24 MWе, а
топлинна мощност с топлоносител гореща вода е 27,93 MWt.
Основни производствени съоръжения в ОЦ „Младост“:
• Инсталация за комбинирано производство на топлинна и електрическа
енергия: година на пускане в експлоатация 2012 г., газов двигател с вътрешно горене GE
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Jenbacher с инсталирана електрическа мощност от 2,004 MWе и топлинна мощност 1,85
MWt.
• Водогреен котел:
- ВК-1, тип ВК-50, топлинна мощност – 37,5 MW, година на пуск 1987 г., гориво:
природен газ/мазут;
• Парен котел:
- ППК-2, тип Steam 1500 с топлинна мощност 1,0 MW, гориво – природен газ,
година на пуск 2003 г.;
В ОЦ „Младост“ общата инсталирана електрическа мощност е 2,004 MW е, а
топлинна мощност с топлоносител гореща вода е 39,35 MWt.
„Топлофикация-Враца“ ЕАД е представило управленска структура на
дружеството, както и списъчен състав на персонала, зает в упражняване на дейностите
производство на топлинна и електрическа енергия и пренос на топлинна енергия, с
посочена длъжност за всеки служител. Общата численост на персонала към 30.09.2019 г. е
118 човека (без Съвета на директорите), като служителите, които експлоатират
топлоизточниците в ТЕЦ „Градска“ са 36, а в ОЦ „Младост“ са 26. Дружеството разполага
със служители, които имат необходимото образование и квалификация за експлоатация и
поддръжка на основните производствени съоръжения в ТЕЦ „Градска“ и ОЦ „Младост“,
като в периода 2020 г. - 2024 г. е предвидено минимално увеличение с 5-10 човека, с цел
осигуряване на експлоатационен персонал за предвидените нови производствени
мощности.
В подкрепа на своето искане дружеството е представило следното:
1. Ревизионни актове от РО „Инспекция за държавен технически надзор“ (РО
ИДТН),
гр. Враца от извършени през 2017 г., 2018 г. и 2019 г. периодични прегледи на надзорни
съоръжения (котли: водогреен и парен, промишлена газопроводна инсталация към котли,
газорегулаторен пункт и АГРС). В ревизионните актове е посочено, че техническото
състояние на съоръженията е добро, обслужват се от правоспособен персонал, а
документацията се води редовно и същите са годни и са оставени в експлоатация, при
спазване на правилата за безопасна експлоатация.
2. Протоколи от извършени проверки на котелна централа от 2018 г. и 2019 г.,
съставени от служители на дружеството и в присъствието на инспектор от РО ИДТН,
както и протоколи от профилактични прегледи на изводи ниско напрежение, съставени от
акредитиран орган за контрол, гр. Враца;
3. График и изпълнение по обслужване на когенератори № 1 и № 2 – от тях е видно
дейностите по поддръжка на съоръженията, работните часове и пробега, при който са
извършени ремонтните дейности;
4. Заявки за ремонт на ИКПТЕЕ, сервизни протоколи, приемо-предавателни
протоколи, съставени от фирма „Filter“;
5. Доклади за контрол на силови трансформатори до 400 kV и диелектрици, от
м. октомври и м. ноември 2016 г.;
6. Инвентарна книга на дружеството към 28.11.2019 г.;
7. Приложение № 1 – „Описание на обектите с техните технически и технологични
характеристики“.
Относно поискания от дружеството 20-годишен срок на лицензията за
производство на електрическа и топлинна енергия следва да се отчете следното:
Основните съоръжения за производство на електрическа и топлинна енергия, които
са описани по-горе, се поддържат в добро техническо състояние, което е отразено в
представените ревизионни актове. Правят се съответните изпитания на съоръженията за
производство и пренос на топлинна енергия, като дружеството полага усилия за
своевременно ремонтиране и инвестиции.
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„Топлофикация-Враца“ ЕАД притежава разрешително за емисии на парникови
газове № 02-И1/2011 и № 20-НО-ИО-А1/2012 по Закона за опазване на околната среда,
както и разрешително за водоползване на собствени водоизточници.
Информация за основните производствени съоръжения в ТЕЦ „Градска“ и
ОЦ „Младост“, номиналната им мощност, годината на пуск и работните им часове до
30.09.2019 г. е представена в таблица № 1.
Таблица № 1
Основни производствени съоръжения в
ТЕЦ „Градска“ и ОЦ „Младост“
ИКПТЕЕ – когенератор № 1 (ТЕЦ „Градска“)
ИКПТЕЕ – когенератор № 2 (ТЕЦ „Градска“)
ИКПТЕЕ – когенератор № 3 (ОЦ „Младост“)
Водогреен котел ВК-1, тип ПКМ-12
Водогреен котел ВК-2, тип ПКМ-12
Водогреен котел ВК-3, тип КМ-12
Водогреен котел ВК-1, тип ВК-50
Парен котел ППК-2, тип Steam 1500

Номинална мощност,
MW

Година
на пуск

3,12 MWе /3,21 MWt
3,12 MWе /3,21 MWt
2,004 MWе /1,85 MWt
8,14
8,14
5,23
37,5
1,0

2005 г.
2005 г.
2012 г.
1990 г.
1990 г.
2013 г.
1987 г.
2003 г.

Работни часове
до 30.09.2019 г.,
h
105 022
105 143
64 234
51 304
65 270
9 604
89 593
32 838

Наработката на котлите е до 90 хил. h, като на ВК-3, който е в експлоатация от 2013
г. е под 10 хил. h. Работните часове на когенераторите са от 64 хил. до 105 хил. h, което
предполага по-сериозни по обем ремонти и евентуално бъдещата им замяна.
В инвестиционната програма, която е част от представения със заявлението бизнес
план за периода 2020 г. – 2024 г., е предвидено изграждане на инсталация за комбинирано
производство на топлинна и електрическа енергия, като планираните средства за 2021 г. са
2 750 хил. лв. С нейното изграждане и след пускане в редовна експлоатация, дружеството
ще бъде по-конкурентноспособно на пазара на енергия, ще оптимизира производствените
процеси и ще повиши енергийната ефективност на съоръженията.
„Топлофикация-Враца“ ЕАД разполага с основни производствени съоръжения,
разположени в ТЕЦ „Градска“ и ОЦ „Младост“, чиито капацитет е достатъчен за
задоволяване на нуждите на клиентите с топлинна енергия, предвид прогнозата на
дружеството за запазване на потреблението на същите нива, с отчитане на
съществуващото икономическо и демографско състояние на населението в гр. Враца и
региона. Също така трябва да се вземе предвид, че цената на природния газ, предлаган от
газоснабдителните дружества е с тенденция за намаление, което може да доведе до отказ
на клиенти на топлинна енергия и преминаването им към газификация за отопление и
битово горещо водоснабдяване.
С оглед минимизиране на аварийността, производствените съоръжения се
модернизират, инспектират и ремонтират ежегодно, (видно от представените документи)
включително се предвижда въвеждането в експлоатация и на нови производствени
мощности, които ще отговорят на завишените изисквания на ЕС по отношение на
екологичност и енергоефективност.
Във връзка с гореизложеното може да се направи извод, че дружеството
притежава необходимите технически възможности, материални, нематериални и
човешки ресурси, поради което срокът на лицензия № Л-025-02 от 15.11.2000 г. за
производство на електрическа и топлинна енергия може да бъде удължен с
20 (двадесет) години, считано от 16.12.2020 г., при спазване на нормативните
изисквания за техническата експлоатация на централите.
II. Със заявление с вх. № E-ЗЛР-ПД-80 от 11.11.2019 г. „Топлофикация-Враца“
ЕАД е поискало да бъде продължен срокът на лицензия № Л-026-05 от 15.11.2000 г. за
дейността „пренос на топлинна енергия“, за срок от 20 години.
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„Топлофикация-Враца“ ЕАД снабдява с топлинна енергия с топлоносител гореща
вода 11 501 бр. клиенти, от които: 11 197 битови, 226 бр. стопански и 78 бр. на бюджетна
издръжка. С най-голям относителен дял от 96,2% от всички в структурата на потребление
са битовите клиенти, следвани от организациите на бюджетна издръжка с 21,70% (висши
учебни заведения, училища, детски градини, социални домове и др.). Стопанските
предприятия и фирми заемат много малък дял (4,53%) в структурата на потребление.
Потенциални потребители са: промишлени консуматори в Източната промишлена зона,
новостроящи се жилищни сгради и такива, които са се отказали от услугата.
Топлоснабдяването на клиентите в гр. Враца с топлинна енергия се извършва чрез
два магистрални топлопровода: I-ва магистрала и II-ра магистрала.
Дружеството заявява, че през последните три години броят на клиентите е почти
постоянен, с лек ръст нагоре, като чрез прилагане на различни мероприятия за
подобряване на услугите към клиентите, се стреми да запази и увеличи техния брой.
В подкрепа на своето искане дружеството е представило следното:
1. Протоколи от периодични прегледи и ремонти на електродвигатели и мрежови
помпи № 1, № 2 и № 3.
2. Решения за продължаване срока на действие на разрешителни за водовземане от
подземни води, издадени от Басейнова дирекция „Дунавски район“, към Министерство на
околната среда и водите.
3. Списъчен състав на работниците и служителите в дружеството;
4. Справки за: брой клиенти за последните три години, за пренесена и реализирана
топлинна енергия, за ново присъединени абонатни станции към ТПМ и за подменени
участъци от мрежата;
5. Отчет за ремонтна и инвестиционни програми през 2017 г. и 2018 г.;
6. Инвентарна книга на дружеството към 28.11.2019 г.;
7. Карта и описание на границите на територията на лицензията за пренос на
топлинна енергия.
От представените данни за топлопреносната мрежа (ТПМ), е видно, че общата
дължина на I-ва и II-ра магистрала е 57 321,90 m, като част от трасетата са с
предварително изолирани тръби, а другите тръби са с изолация минерална вата. Част от
тръбопроводите са положени канално, други безканално и малка част (7 участъка) са
открито (въздушно) трасе. Посочено е, че топлоизолацията на тръбопроводите е в
нормално състояние. Използваемостта през отоплителен сезон е 3 864 h, а през летен
сезон е 4 896 h.
От представените данни за абонатните станции се вижда, че техният брой е 438, от
тях 94 са чужда собственост, като дружеството не е представило пояснение колко от
посочените подлежат на задължително изкупуване по ЗЕ. Типът на абонатните станции е
пластинчат и кожухотръбен.
„Топлофикация-Враца“ ЕАД притежава удостоверение за регистрация от 2008 г. за
извършване на услугата „дялово разпределение на топлинна енергия в сгради етажна
собственост“, съгласно ЗЕ и Наредба № 16-334 за топлоснабдяването.
Дружеството е представило управленска структура, както и списъчен състав на
персонала, зает в упражняване на дейността „пренос на топлинна енергия“, от който е
видно, че заетите в тази дейност са 24 човека, което показва че дружеството разполага с
квалифициран персонал за експлоатация и поддръжка на топлопреносната мрежа,
включително за отстраняване на аварии, съгласно нормативната уредба, като се стреми да
предоставя качествена и надеждна услуга на своите клиенти.
От представения отчет на ремонтната програма за 2017 г. е видно, че дружеството е
извършвало подмяна на участъци от ТПМ, както и доставки на арматура на обща стойност
56,39 хил. лв. или 8,88% изпълнение, за 2018 г. дружеството отчита 144,24 хил. лв. за
ТПМ и АС. В инвестиционната програма за 2017 г. са отчетени 11,592 хил. лв. или 16%
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изпълнение в частта за ТПМ и АС, а през 2018 г. дружеството отчита 7,59 хил. лв. или
8,73% изпълнение за топлопреносните мрежи.
В представения за одобряване от Комисията бизнес план, в ремонтната програма за
периода 2020 г. – 2024 г. за направление „топлопреносни мрежи и АС“ дружеството
планира общо 4 570 хил. лв., а в инвестиционната програма за същия период са
планирани
общо
1 065 хил. лв.
С оглед на горното, „Топлофикация-Враца“ ЕАД притежава технически
възможности да продължи да изпълнява дейността „пренос на топлинна енергия“
чрез топлопреносна мрежа на територия в гр. Враца, която е описана в Приложение
№ 1 и чрез топлопроводи и абонатни станции, описани в Приложение № 2 към
лицензията, поради което срокът на лицензия № Л-026-05 от 15.11.2000 г. за пренос
на топлинна енергия може да бъде удължен с 20 (двадесет) години, считано от
16.12.2020 г.
ИКОНОМИЧЕСКИ АСПЕКТИ:
„Топлофикация-Враца“ ЕАД е представило предварителен годишен финансов
отчет за 2019 г. и прогноза за периода 2020 г. – 2024 г. Дружеството очаква от
осъществяване на дейността през 2019 г. да реализира печалба в размер на 546 хил. лв.,
при отчетена загуба за 2018 г. от 698 хил. лв., като дружеството прогнозира положителен
финансов резултат във всички години на бизнес плана.
Очакваният финансов резултат от дейността на дружеството през 2019 г., спрямо
2018 г. е подобрен, вследствие на увеличените приходи от продажби на електрическа и
топлинна енергия с 14,99% и спад в стойността на другите разходи, което води до
изпреварващ ръст на приходите, спрямо ръста на общите разходи от дейността с 4,73%.
Финансовите показателите, изчислени на база балансова структура към 31.12.2019
г., показват, че през 2019 г. „Топлофикация-Враца“ ЕАД разполага със свободни оборотни
средства за обслужване на текущите си задължения, но през текущата година дружеството
не притежава достатъчно собствени средства, с които да инвестира в нови дълготрайни
активи, както и да покрива финансовите си задължения.
Финансовата структура на дружеството остава почти непроменена и в края на
2019 г. е 42% собствен капитал и 58% привлечен капитал, а за 2018 г. е 43% собствен
капитал и 57% привлечени средства.
1. Прогнозни финансови резултати за периода 2020 г. – 2024 г.
За периода на бизнес плана 2020 г. – 2024 г. дружеството е представило прогнозни
годишни финансови отчети, от които е видно, че от 2020 г. във всяка година от
осъществяване на дейността прогнозира да реализира положителен финансов резултат печалба, както следва: 2020 г. - 809 хил. лв.; 2021 г. – 147 хил. лв.; 2022 г. – 248 хил. лв.;
2023 г. – 412 хил. лв. и 2 024 г. – 515 хил. лв. Прогнозният финансов резултат в периода на
бизнес плана се дължи на прогнозите на дружеството за реализиране на по-големи
количества електрическа енергия.
Прогнозните приходи за периода на бизнес плана са определени на база на
предвижданията на дружеството по отношение на производствената програма и продажни
цени, посочени в Приложение № 6 към бизнес плана.
Дружеството очаква да постигне събираемост на вземанията, която да гарантира
събиране на задълженията в размер на отчетената реализация, както и събиране на 15% 20% от присъдените и просрочени през предходните периоди вземания. Дружеството
прогнозира да продължи процеса на събиране на вземанията с изтичащ давностен срок по
съдебен ред, както и ще търси нови възможности за по-бързо и в срок събиране на
вземанията с цел осигуряване на необходимия оборотен капитал.
Структурата на пасива в баланса в годините на бизнес плана се променя с
положителна тенденция, като съотношението за 2020 г. е 44% собствен капитал и 56%
привлечени средства, като през 2024 г. е при съотношение от 52% собствен капитал и 48%
привлечени средства.
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2. Финансови показатели изчислени на база обща балансова структура
Съотношението между собствен капитал и дълготрайни активи, в 2020 г. достига
1,17 при 1,42 за 2024 г., което показва, че собствените средства са достатъчни за
придобиване на нови нетекущи активи.
Общата ликвидност (съотношението между краткотрайни активи и краткосрочни
пасиви) в 2020 г. достига 1,49 при 1,41 през 2024 г., от което следва, че наличните
свободни оборотни средства са достатъчни, за да обслужват текущите си задължения.
Съотношението между собствен капитал и краткосрочни и дългосрочни пасиви в
2020 г. е 0,79 при 1,08 за 2024 г., което е индикатор, че собственият ресурс на дружеството
е достатъчен, за да обезпечи обслужването на задълженията си.
Въз основа на гореизложения анализ може да се направи извод, че
„Топлофикация-Враца“ ЕАД предвид заложените прогнозни финансови резултати от
дейността във всяка година на бизнес плана в периода 2020 г. – 2024 г. ще притежава
финансови възможности за осъществяване и развитие на лицензионните дейности.
Изказвания по т.1.:
Докладва Р. Наков: Административното производство е образувано по постъпили в
Комисията две заявления от „Топлофикация-Враца“ ЕАД. Едното е за продължаване срока
на лицензия за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“, а другото е
за продължаване срока на лицензия за „пренос на топлинна енергия“. Те са подадени на
основание чл. 56, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката, във връзка с чл. 67, ал. 1 от Наредба
№ 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката. Доколкото подадените
заявления са свързани, на основание чл. 32 от Административнопроцесуалния кодекс,
същите се разглеждат в едно административно производство. Двете лицензии са издадени
за срок от 20 (двадесет) години и съгласно условията на същите, влезли са в сила от
16.12.2000 г. за срок от 20 (двадесет) години, поради което срокът им изтича на 16.12.2020
г. От представените документи за актуално състояние и от извършена служебна проверка
в Търговския регистър, е установено, че „Топлофикация-Враца“ ЕАД е търговец по
смисъла на Търговския закон. Не е в производство по несъстоятелност или ликвидация.
Комисията не е отнемала и не е отказвала издаването на лицензия за същите дейности,
поради което продължаването на срока на издадените лицензии няма да е в противоречие
с разпоредбите на чл. 40, ал. 4, т. 1, 2 и 3 от Закона за енергетиката. Също така
дружеството притежава вещни права върху енергийните обекти за производство на
електрическа и топлинна енергия и за пренос на топлинна енергия, чрез които ще се
осъществява дейността, с което е изпълнено изискването на чл. 40, ал. 1, т. 2 от Закона за
енергетиката. „Топлофикация-Враца“ ЕАД е енергийно предприятие, което произвежда
топлинна и електрическа енергия в ТЕЦ „Градска“ и отоплителна централа (ОЦ)
„Младост“ и чрез два магистрални топлопровода снабдява с топлинна енергия с
топлоносител гореща вода клиенти в гр. Враца в определени райони. Основни
производствени съоръжения в ТЕЦ „Градска“ са: инсталация за комбинирано
производство на топлинна и електрическа енергия на база на два газови двигателя, като
общата инсталирана електрическа мощност е 6,24 MWе, а топлинна е
6,42 MWt. Също така има и три водогрейни котли, които са пуснати в експлоатация през
1990 г., а единият е пуснат в експлоатация през 2013 г. Основни производствени
съоръжения в ОЦ „Младост“ са инсталация за комбинирано производство на топлинна и
електрическа енергия с инсталирана електрическа мощност от 2,004 MWе и топлинна
мощност 1,85 MWt., водогреен котел с топлинна мощност-37,5 MW, които е пуснат в
експлоатация 1987 г. и парен котел с топлинна мощност 1,0 MW, който е пуснат през 2003
г. Общата инсталирана електрическа мощност в ОЦ „Младост“ е 2,004 MW е, а топлинна
мощност с топлоносител гореща вода е 39,35 MWt. Също така е представена управленска
структура на дружеството, както и списъчен състав на персонала, който е зает в
упражняване на двете дейности, като общата численост на персонала към 30.09.2019 г. е
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118 човека. Съответно дружеството разполага със служители, които имат необходимото
образование и квалификация за експлоатация и поддръжка на основните производствени
съоръжения в двете централи, като в периода 2020 г. - 2024 г. е предвидено минимално
увеличение с 5-10 човека, с цел осигуряване на експлоатация на новите производствени
мощности, които са предвидени. Относно поискания от дружеството 20-годишен срок на
лицензията за производство на електрическа и топлинна енергия следва да се отчете
следното, че основните производствени съоръжения се поддържат в добро техническо
състояние, което е отразено в представените ревизионни актове. Като се правят
съответните изпитания на съоръженията за производство и пренос, като дружеството
полага усилия за своевременно ремонтиране и инвестиции. Информация за основните
производствени съоръжения, номиналната им мощност, годината на пуск и работните
часове до 30.09.2019 г. е представена в таблица № 1 на стр. 4 от доклада. Капацитетът на
основните производствени съоръжения е достатъчен, за да задоволи нуждите на клиентите
с топлинна енергия, предвид прогнозата на дружеството за запазване на потреблението на
същите нива, като се отчита и съществуващото демографско положение в гр. Враца. Също
така и евентуално намаляване цената на природния газ, предлаган от газоснабдителните
дружества, което респективно може да доведе до отказ на клиенти на топлинна енергия. С
цел минимизиране на аварийност на производствените съоръжения те се модернизират,
инспектират и ремонтират ежегодно, което е видно от представените документи.
Във връзка с гореизложеното може да се направи извод, че дружеството притежава
необходимите технически възможности, материални, нематериални и човешки ресурси,
поради което срокът на лицензията за производство на електрическа и топлинна енергия
може да бъде удължен с предложените 20 (двадесет) години, считано от 16.12.2020 г., при
спазване на нормативните изисквания за техническата експлоатация на централите.
Относно второто заявление на „Топлофикация-Враца“ ЕАД, с което се продължен срокът
на лицензия „пренос на топлинна енергия“, отново за срок от 20 години. Дружеството,
следва да бъде посочено, че снабдява с топлинна енергия с топлоносител гореща вода 11
501 бр. клиенти, от които: 11 197 битови, 226 бр. стопански и 78 бр. на бюджетна
издръжка. Снабдяването става, чрез два магистрални топлопровода. Към заявлението са
представени и документи, които са били изискани. Общата дължина на двата магистрални
топлопровода е 57 321,90 m, като част от трасетата са с предварително изолирани тръби, а
другите тръби са с изолация минерална вата. Абонатните станции са 438, от които 94 са
чужда собственост, като съответно не е представило пояснение колко от посочените
подлежат на задължително изкупуване по ЗЕ. Също така дружеството притежава
удостоверение за регистрация от 2008 г. за извършване на услугата „дялово разпределение
на топлинна енергия в сгради етажна собственост“, съгласно Закона за енергетиката и
Наредбата за топлоснабдяването.
Също може да се обобщи, че дружеството притежава технически възможности да
продължи да изпълнява дейността „пренос на топлинна енергия“ чрез топлопреносна
мрежа, която е описана в Приложение № 1 към лицензията, и чрез топлопроводи и
абонатни станции, описани в Приложение № 2 към лицензията, поради което срокът на
лицензия за пренос на топлинна енергия може да бъде удължен с 20 (двадесет) години,
считано от 16.12.2020 г.
Докладва А. Иванова: По отношение на икономическите аспекти. Във връзка с
представеното заявление за продължаването на срока на двете лицензии, „ТоплофикацияВраца“ ЕАД е представило предварителен годишен финансов отчет за 2019 г. и прогнозни
такива за периода 2020 г. – 2024 г., от което е установено, че дружеството прогнозира да
реализира печалба във всички години от бизнес плана. Финансовите показателите,
изчислени на база обща балансова структура към 31.12.2019 г., показват, че
„Топлофикация-Враца“ ЕАД разполага със свободни оборотни средства за обслужване на
текущите си задължения, но дружеството не притежава достатъчно собствени оборотни
средства, с които да инвестира в нови дълготрайни активи, както и да покрива
финансовите си задължения. През прогнозният период финансовите показатели се
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подобряват. От извършения анализ се установява, че в периода 2020 г. – 2024 г.
собствените средства ще бъдат достатъчни за придобиване на нови нетекущи активи,
наличните свободни оборотни средства са достатъчни, за да обслужват дружеството за
текущите си задължения, както и собственият ресурс на дружеството е достатъчен да
обезпечи обслужването на задълженията си.
Въз основа на извършения анализ може да се направи извод, че
„Топлофикация-Враца“ ЕАД предвид заложените прогнозни финансови резултати от
дейността във всяка година на бизнес плана в периода 2020 г. – 2024 г. ще притежава
финансови възможности за осъществяване и развитие на лицензионните дейности.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 13, ал. 5, т. 1 от Закона за
енергетиката и чл. 43, ал. 6 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и
водно регулиране и на нейната администрация, работната група предлага Комисията да
обсъди следните решения:
1. Да приеме настоящия доклад;
2. Да насрочи открито заседание за разглеждане на подадените заявления;
3. Да покани за участие в откритото заседание лицата, представляващи по
търговска регистрация „Топлофикация-Враца“ ЕАД или други упълномощени от тях
представители на дружеството;
4. Датата и часът на откритото заседание по т. 2 и докладът по т. 1 да бъдат
публикувани на страницата на Комисията в интернет.
И. Н. Иванов установи, че няма изказвания, допълни по т. 2, че насрочва откритото
заседание за разглеждане на докладите за 26.02.2020 г. от 10:00 часа и подложи на
гласуване проекта на решение.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 13, ал. 5, т. 1 от Закона за енергетиката
и чл. 43, ал. 6 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране
и на нейната администрация, предлагаме Комисията да обсъди следните решения:
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШИ:
1. Приема доклад относно заявление с вх. № E-ЗЛР-ПД-81 от 11.11.2019 г. за
продължаване срока на лицензия за дейността „производство на електрическа и топлинна
енергия“ и заявление с вх. № E-ЗЛР-ПД-80 от 11.11.2019 г. за продължаване срока на
лицензия за дейността „пренос на топлинна енергия“, подадени от „Топлофикация-Враца“
ЕАД.;
2. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т. 1 на 26.02.2020 г. от
10:00 часа в зала ІV на КЕВР;
3. За участие в откритото заседание да бъдат покани лицата, представляващи
„Топлофикация-Враца“ ЕАД или други, упълномощени от тях представители на
дружеството;
4. Докладът, датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани на
интернет страницата на Комисията.
В заседанието по точка първа участват председателят Иван Н. Иванов и членовете
на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров,
Евгения Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова.
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Решението е взето с осем гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Светла Тодорова - за,
Ремзи Осман - за, Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Евгения
Харитонова - за, Димитър Кочков - за и Пенка Трендафилова - за), от които три гласа
(Александър Йорданов, Владко Владимиров, Евгения Харитонова) на членовете на
Комисията със стаж в енергетиката.
По т.2. Комисията, след като разгледа заявление с вх. № Е-15-45-10 от
27.11.2019 г. от „Булгартрансгаз” ЕАД, с искане за одобряване на проект на
актуализиран списък с важни точки от газопреносната система на оператора на
газопреносната система, доклад с вх. № Е-Дк-44 от 13.01.2020 г., както и събраните
данни от проведено на 23.01.2020 г. обществено обсъждане и постъпилите становища,
установи следното:
В Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) е постъпило
заявление с вх. № Е-15-45-10 от 27.11.2019 г. от „Булгартрансгаз” ЕАД, с искане за
одобряване на проект на актуализиран списък с важни точки от газопреносната система на
оператора на газопреносната система, за които да се оповестява публично информация за
техническия, договорния и наличния капацитет съгласно Регламент (ЕО) № 715/2009 на
Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година относно условията за достъп
до газопреносни мрежи за природен газ и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1775/2005
(Регламент (ЕО) № 715/2009).
Със Заповед № З-Е-248 от 03.12.2019 г. на председателя на КЕВР е сформирана
работна група, която да извърши анализ на данните и документите, съдържащи се в
подаденото заявление и приложенията към него, с оглед преценка за съответствие с
изискванията на Регламент (ЕО) № 715/2009.
С писмо с изх. № E-15-45-10 от 20.12.2019 г. на КЕВР, от „Булгартрансгаз“ ЕАД е
изискано да представи подробна обосновка на съответствието на предложението с
условията на Регламент (ЕО) № 715/2009 във връзка с изискванията на Комисията от 16
март 2017 година за установяване на Мрежов кодекс относно механизмите за
разпределяне на капацитет в газопреносни системи и за отмяна на Регламент (ЕС) №
984/2013 (Регламент (ЕС) № 2017/459), както и анализ, с оглед изпълнението на
планираните от дружеството инфраструктурни проекти и изграждането на двете нови
точки на междусистемно свързване. С писмо с вх. № Е-15-45-10 от 02.01.2020 г.,
заявителят е представил изисканата информация.
След обсъждане и анализ на всички събрани в хода на административното
производство данни и доказателства, Комисията приема за установено следното:
С Решение № ВТ-1 от 07.05.2015 г. КЕВР е одобрила списък с важни точки от
газопреносната система на „Булгартрансгаз“ ЕАД, за които се публикуват данните,
посочени в т. 3 от Приложение № I към Регламент (ЕО) № 715/2009. Списъкът с важни
точки е актуализиран с Решение № ВТ-1 от 29.03.2018 г. на КЕВР.
Основните цели на Регламент (ЕО) № 715/2009 са: установяване на
недискриминационни правила за условия за достъп до газопреносни системи, при
отчитане на специалните характеристики на националните и регионалните пазари, с оглед
обезпечаване на нормалното функциониране на вътрешния пазар на газ; установяване на
недискриминационни правила за условия за достъп до съоръженията за втечнен природен
газ и до съоръженията за съхранение, при отчитане на специалните характеристики на
националните и регионалните пазари, както и улесняване появата на добре функциониращ
и прозрачен пазар на едро с високо равнище на сигурност на доставките на газ и
предоставяне на механизми за хармонизиране на правилата за достъп до мрежата при
трансграничен обмен на газ.
Един от основните механизми за постигане на целите на Регламент (ЕО) № 715/
2009 са регламентираните в член 18 от същия изисквания за прозрачност по отношение на
операторите на преносни системи. Част от тези изисквания е задължението на операторите
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за предоставяните услуги да оповестяват публично информация за техническия,
договорения и наличния капацитет в числово изражение за всички важни точки,
включително входни и изходни, редовно и периодично по стандартизиран и удобен за
ползване начин (член 18, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 715/2009 г.). Важните точки от
преносната система, за които трябва да се оповестява публично информация, се одобряват
от регулаторния орган след консултация с ползвателите на мрежата (член 18, параграф 4
от Регламент (ЕО) № 715/2009 г.).Според т. 3.2.1. от Приложение № I към Регламент (ЕО)
№ 715/2009, с оглед изпълнение на изискванията за прозрачност при определянето на
всички важни точки, същите следва да включват най-малко следното:
а) всички входни и изходни точки към и от дадена газопреносна мрежа,
експлоатирана от определен оператор на преносна система, с изключение на тези изходни
точки, които са свързани с единичен краен потребител, и също с изключение на тези
входни точки, които са свързани пряко към добивна инсталация на единичен
производител, която се намира в Европейския съюз;
б) всички входни и изходни точки, свързващи балансовите зони на оператори на
преносни системи;
в) всички точки, свързващи мрежата на даден оператор на преносна система с
терминал за втечнен природен газ, търговски газоразпределителни възли с физическо
разпределение на газ (physical gas hubs), инсталации за съхранение и добив/производство
на газ, освен ако тези производствени инсталации не са изключени съгласно буква а);
г) всички точки, свързващи мрежата на даден оператор на преносна система с
инфраструктура, необходима за предоставяне на спомагателни услуги съгласно
определението в член 2, параграф 14 от Директива 2009/73/ЕО.
Със заявление с вх. № Е-15-45-10 от 27.11.2019 г. „Булгартрансгаз” ЕАД е
отправило искане КЕВР да одобри приложения проект на актуализиран списък с важни
точки от газопреносната система на „Булгартрансгаз“ ЕАД, във връзка с разширението й
от дружеството. Предвижда се изграждане на две нови точки на междусистемно свързване
на мрежата на „Булгартрансгаз“ ЕАД с газопреносните системи на Република Турция и
Република Сърбия, съответно чрез точките Странджа 2/Малкочлар и Киреево/Зайчар.
Исканията на дружеството са, както следва:
1. Точката на междусистемно свързване Странджа 2/Малкочлар, да бъде включена
в списък с важни точки от газопреносната система на „Булгартрансгаз“ ЕАД.
Публикуването на информация за точката да стартира след пускането в експлоатация на
междусистемната връзка между мрежите на „Булгартрансгаз“ и TAGTAS (Република
Турция);
2. Точката на междусистемно свързване Киреево/Зайчар, да бъде включена в
списък с важни точки от газопреносната система на „Булгартрансгаз“ЕАД. Публикуването
на информация за точката да стартира след пускането в експлоатация на междусистемната
връзка между мрежите на „Булгартрансгаз“ ЕАД и GASTRANS (Република Сърбия).
Точката на междусистемно свързване Странджа 2/Малкочлар представлява входна
точка на входно-изходната система на „Булгартрансгаз“ ЕАД, свързваща газопреносните
инфраструктури (балансови зони) на „Булгартрансгаз“ ЕАД на територията на Република
България с тази на TurkAkim Gaz Tasima A.S. (TAGTAS) в Република Турция. В тази
връзка, точката Странджа 2/Малкочлар попада в обхвата на дефиницията на т. 3.2.1., б. „а“
и б. „б“ и представлява важна точка по смисъла на Приложение № I към Регламент (ЕО)
№ 715/2009. Търговската експлоатация на точката е започнала от 01.01.2020 г.
Техническият капацитет на точката Странджа 2/Малкочлар в посока от Турция към
България е 577.1 GWh/d. В резултат на проведената процедура Open season съгласно
Регламент (ЕС) № 2017/459 и одобрените от КЕВР правила за провеждането й, на
участниците е разпределен капацитет:
- 289.5 GWh/d за газови години 2019/2020 (от 01.01.2020 г.) и 2020/2021;
- 510.7 GWh/d за газови години 2021/2022 ÷ 2038/2039.
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В съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 2017/459, нерезервираният
технически капацитет в точката се предлага под формата на стандартни продукти за
капацитет чрез платформата за резервиране на капацитет RBP, съгласно аукционния
календар на Европейската мрежа на операторите на преносни системи за газ (ENTSOG).
Точката на междусистемно свързване Киреево/Зайчар се предвижда да бъде
входно-изходна точка от входно-изходната система на „Булгартрансгаз“ ЕАД, свързваща
газопреносните инфраструктури (балансови зони) на „Булгартрансгаз“ ЕАД на
територията на Република България с тази на Gastrans d.o.o. в Република Сърбия. В тази
връзка, точката Киреево/Зайчар попада в обхвата на дефиницията на т. 3.2.1., б. „а“ и б.
„б“ и представлява важна точка по смисъла на Приложение № I към Регламент (ЕО) №
715/2009. Инфраструктурата за свързване на газопреносните системи на България и
Сърбия е в процес на изграждане. Първият етап на строителството, който ще позволи
физически доставки на природен газ от България към Сърбия, се очаква да бъде
приключен до 31 май 2020 г., а търговската експлоатация на точката Киреево/Зайчар е
планирано да започне през м. юни 2020 г.
Техническият капацитет на точката Киреево/Зайчар в посока от България към
Сърбия след изграждане на инфраструктурата ще бъде 401.7 GWh/d. В резултат на
проведената процедура Open season, в съотвествие с Регламент (ЕС) № 2017/459 и
одобрените от КЕВР правила за провеждането й, на участниците е разпределен капацитет:
- 96.9 GWh/d за газови години 2019/2020 (от 01.01.2020 г.) и 2020/2021;
- 318.1 GWh/d за газови години 2021/2022 ÷ 2038/2039.
В съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 2017/459, нерезервираният
технически капацитет в точката се предлага под формата на стандартни продукти за
капацитет чрез платформата за резервиране на капацитет RBP, съгласно аукционния
календар на ENTSOG.
Двете нови точки на свързване със съседни газопреносни системи - IP Странджа
2/Малкочлар (от Република Турция към Република България) и IP Кирево/Зайчар (от
Република България към Република Сърбия), са точки на свързване с държави, които не са
членки на Европейския съюз (ЕС).
Съгласно чл. 18, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 715/2009, за предоставяните
услуги всеки оператор на преносна система оповестява публично информация за
техническия, договорения и наличния капацитет в числово изражение за всички важни
точки, включително входни и изходни, редовно и периодично по стандартизиран и удобен
за ползване начин.
Предвид горното и т. 3.2.1., б. „а“ от Приложение № I към Регламент (ЕО) №
715/2009, е обосновано двете нови точки на свързване със съседни газопреносни системи IP Странджа 2/Малкочлар и IP Кирево/Зайчар да бъдат определени като важни точки, за
които да бъде публикувана изискуемата информация, след пускането в експлоатация на
междусистемните връзки между мрежите на „Булгартрансгаз“ и TAGTAS (Република
Турция) и между мрежите на „Булгартрансгаз“ ЕАД и GASTRANS (Република Сърбия).
Резултатите от извършения анализ са отразени в доклад с вх. № Е-Дк-44 от
13.01.2020 г., който е разгледан и приет от КЕВР с решение по Протокол № 10 от
17.01.2020 г., по т. 5. Докладът и проектът на актуализиран списък с важни точки от
газопреносната система на „Булгартрансгаз“ ЕАД са публикувани на интернет страницата
на Комисията. Съгласно чл. 18, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 715/2009, важните точки
от преносната система, за които трябва да се оповестява публично информация, се
одобряват от компетентните органи след консултация с ползвателите на мрежата. В
изпълнение на посоченото изискване и съгласно чл. 14 от ЗЕ, на 23.01.2020 г. е проведено
обществено обсъждане, на което са присъствали представители на заявителя и
заинтересовани лица - „Булгаргаз“ ЕАД и Българска асоциация „Природен газ“ (БАПГ).
Представителят на „Булгартрансгаз“ ЕАД е заявил, че докладът е точен и
изчерпателен и дружеството няма никакви забележки към него.
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Представителят на БАПГ е предложил да се предостави информация за т. нар.
виртуално нагнетяване и добив от ПГХ Чирен, отделно от реално физическите потоци на
природен газ, като според него, ако подобна информация не е налична, анализът на пазара
няма да бъде пълен. Представителят на БАПГ е предложил също да бъде публикувана и
информация за търгуваните обеми и реално физически преминалите на виртуалната
търговска точка, която според него е необходима за анализиране на ликвидността на
пазара.
Във връзка с направените предложения, следва да се има предвид, че предмет на
настоящето решение е одобряване на актуализиран списък с важни точки от
газопреносната система на оператора на газопреносната система, а не информацията,
която да се публикува на всички важни точки. Нейното съдържание и изискванията за
начина на публикуването ѝ се съдържат в Регламент (ЕО) № 715/2009.
В 14-дневния срок по чл. 14, ал. 3 от ЗЕ в КЕВР не са постъпили становища от
заинтересовани лица.
Изказвания по т.2.:
Докладва А. Иванова: Във връзка с подадено от „Булгартрансгаз” ЕАД заявление за
актуализация на списък с важни точки на газопреносната система, на оператора на
газопреносната система, е изготвен доклад, който е приет от Комисията на 17 януари.
Докладът и проектът на актуализиран списък са публикувани на интернет страницата на
Комисията и в изпълнение на член 18, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 715/2009 г., и член
14 от Закона за енергетиката. На 23 януари е проведено обществено обсъждане със
заинтересованите лица. На общественото обсъждане представителят на Българска
асоциация „Природен газ“ е предложил да се предоставя допълнителна информация към
тази, която вече се представя от оператора. Следва да се има предвид, че в конкретния
случай, правомощието на Комисията е да одобрява списък с важни точки и съответно да
одобрява неговата актуализация. Информацията, която се предоставя на тези важни точки
е регламентирана в Регламент (ЕО) № 715/2009 г. В този смисъл, предложението на
Българска асоциация „Природен газ“, не може да намери отражение в окончателното
решение за одобряване на актуализирания списък. В 14-дневния срок, който е определен
за предоставяне на становищата, такива не са постъпили от заинтересованите лица.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 18, параграфи 3 и 4 от Регламент (ЕО)
№ 715/2009 г. относно условията за достъп до газопреносни мрежи за природен газ и чл.
13, ал. 3 от Закона за енергетиката, работната група предлага на Комисията за енергийно и
водно регулиране да вземе следното решение:
1. Одобрява актуализиран списък с важни точки от газопреносната система на
„Булгартрансгаз“ ЕАД, приложение към настоящото решение.
2. „Булгартрансгаз“ ЕАД да публикува информация за точката на
междусистемно свързване Киреево/Зайчар след пускането в експлоатация на
междусистемната връзка между мрежите на „Булгартрансгаз“ ЕАД и GASTRANS
(Република Сърбия).
Решението подлежи на обжалване в 14 (четиринадесет) дневен срок пред
Административен съд София - град.
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по проекта на
решение.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 18, параграфи 3 и 4 от Регламент (ЕО)
№ 715/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно условията за
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достъп до газопреносни мрежи за природен газ и за отмяна на Регламент (ЕО) №
1775/2005 и чл. 13, ал. 3 от Закона за енергетиката
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШИ:

1. Одобрява актуализиран списък с важни точки от газопреносната система на
„Булгартрансгаз“ ЕАД, приложение към настоящото решение.
2. „Булгартрансгаз“ ЕАД да публикува информация за точката на междусистемно
свързване Киреево/Зайчар след пускането в експлоатация на междусистемната връзка
между мрежите на „Булгартрансгаз“ ЕАД и GASTRANS (Република Сърбия).
В заседанието по точка втора участват председателят Иван Н. Иванов и членовете
на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров,
Евгения Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова.
Решението е взето с осем гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Светла Тодорова - за,
Ремзи Осман - за, Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Евгения
Харитонова - за, Димитър Кочков - за и Пенка Трендафилова - за), от които три гласа
(Александър Йорданов, Владко Владимиров, Евгения Харитонова) на членовете на
Комисията със стаж в енергетиката.
С. Тодорова – излезе от Зала 4
По т.3. Комисията, като разгледа искане с вх. № Е-ЗЛР-Р-72 от 04.02.2020 г. и с
вх. № Е-ЗЛР-Р-72 от 07.02.2020 г. от „Примагаз” АД за прекратяване на
административното производство по заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-72 от 14.10.2019 г. и
заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-72 от 16.10.2019 г. за издаване на разрешение за
извършване на сделки, които водят или могат да доведат до нарушаване сигурността
на снабдяването вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятие, установи
следното:
Административното производство е образувано по подадено в Комисията за
енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-72 от
14.10.2019 г. от „Примагаз” АД, на основание чл. 92, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Наредба № 3 от
21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ), с искане за издаване
на разрешение за извършване на сделки, които водят или могат да доведат до нарушаване
сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятие –
сключване на договор за кредит и договор за особен залог на търговско предприятие. Във
връзка с допусната техническа грешка в подаденото заявление, „Примагаз“ АД е подало
преработено заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-72 от 16.10.2019 г.
Със Заповед № З-Е-217 от 18.10.2019 г. на председателя на КЕВР е сформирана
работна група, която да извърши проверка на подаденото заявление и приложените към
него документи за съответствие с изискванията на Закона за енергетиката (ЗЕ) и на
НЛДЕ.
Въз основа на анализ на представените по преписката данни и документи се
установи следното:
След извършена проверка на подаденото заявление за съответствие с нормативните
изисквания, на основание чл. 4, ал. 2 от НЛДЕ, са установени нередовности и непълноти.
В тази връзка с писмо с изх. № Е-ЗЛР-Р-72 от 22.10.2019 г. от „Примагаз“ АД е изискано
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да представи в 7-дневен срок от получаване на писмото допълнителни данни и заверени
копия от документи. С писмо с вх. № Е-ЗЛР-Р-72 от 01.11.2019 г. „Примагаз“ АД е
предоставило част от изисканите данни и документи. В тази връзка, с писмо с изх. № ЕЗЛР-Р-72 от 18.11.2019 г. на КЕВР, от заявителя повторно са изискани непредставените
данни и документи. В указания срок дружеството не е представило исканите документи.
В КЕВР са постъпили писма с вх. № Е-ЗЛР-Р-72 от 04.02.2020 г. и от 07.02.2020 г.,
с които управителният член на Съвета на директорите на „Примагаз“ АД заявява, че във
връзка със заявления за разрешаване извършването на сделки на разпореждане сключване на договор за кредит и договор за особен залог на търговско предприятие, не
поддържа искането, поради забавяне на процедурите при избор на финансираща
институция. В тази връзка, „Примагаз“ АД е отправило молба и двете заявления с вх. № ЕЗЛР-Р-72 от 14.10.2019 г. и с вх. № Е-ЗЛР-Р-72 от 16.10.2019 г. да се считат за оттеглени, а
процедурите по тях да бъдат прекратени.
Съгласно чл. 13, ал. 8 от ЗЕ, при осъществяване на правомощията си Комисията
прилага процесуалните правила, предвидени в този закон, а за неуредените в него случаи
– правилата на Административнопроцесуалния кодекс (АПК). На основание чл. 56, ал. 1
от АПК, административният орган прекратява производството по искане на страната, по
чиято инициатива то е започнало, освен ако в закон е предвидено друго. В ЗЕ не са
регламентирани правила относно условията и реда за прекратяване на започнало
административно производство, поради което се прилагат общите правила на АПК.
Изказвания по т.3.:
Докладва С. Денчева: Административното производство е образувано по подадени в
КЕВР заявления от 14.10.2019 г. и 16. 10.2019 г., от „Примагаз” АД с искане за издаване на
разрешение за извършване на сделки, които водят или могат да доведат до нарушаване
сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятие –
сключване на договор за кредит и договор за особен залог на търговско предприятие. Въз
основа на анализ на представените по преписката данни и документи се установи следното:
След извършена проверка на подаденото заявление за съответствие с нормативните
изисквания са установени нередовности и непълноти. Като от дружеството е изискано да
представи допълнителни документи. В КЕВР са постъпили писма от 04.02.2020 г. и от
07.02.2020 г., с които управителният член на Съвета на директорите на „Примагаз“ АД
заявява, че във връзка със заявления не поддържа искането, поради забавяне на
процедурите при избор на финансираща институция. Отправя молба и двете заявления с да
се считат за оттеглени, а процедурите по тях да бъдат прекратени.
Съгласно чл. 13, ал. 8 от ЗЕ, при осъществяване на правомощията си Комисията
прилага процесуалните правила, предвидени в този закон, а за неуредените в него случаи –
правилата на Административнопроцесуалния кодекс. На основание чл. 56, ал. 1 от АПК,
административният орган прекратява производството по искане на страната, по чиято
инициатива то е започнало, освен ако в закон е предвидено друго. В ЗЕ не са
регламентирани правила относно условията и реда за прекратяване на започнало
административно производство, поради което се прилагат общите правила на АПК.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 13, ал. 8 от Закона за енергетиката във
връзка с чл. 56, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 41, ал. 4, т. 2 от
Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната
администрация, работната група предлага Комисията да обсъди и вземе следните решения:
1. Да приеме настоящия доклад;
2. Да прекрати административното производство, образувано по заявления с вх.
№ Е-ЗЛР-Р-72 от 14.10.2019 г. и № Е-ЗЛР-Р-72 от 16.10.2019 г. на „Примагаз” АД, с
искане за издаване на разрешение за извършване на сделки, които водят или могат да
доведат до нарушаване сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост на
енергийното предприятие, поради оттегляне на заявлението.
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От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 13, ал. 8 от Закона за енергетиката и
чл. 56, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШИ:
Прекратява административното производство, образувано по заявление с
вх. № Е-ЗЛР-Р-72 от 14.10.2019 г. и заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-72 от 16.10.2019 г. от
„Примагаз” АД за издаване на разрешение за извършване на сделки, които водят или
могат да доведат до нарушаване сигурността на снабдяването вследствие на
задлъжнялост на енергийното предприятие.
В заседанието по точка трета участват председателят Иван Н. Иванов и членовете
на Комисията Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров, Евгения
Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова.
Решението е взето с седем гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Ремзи Осман - за,
Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Евгения Харитонова - за, Димитър
Кочков - за и Пенка Трендафилова - за), от които три гласа (Александър Йорданов,
Владко Владимиров, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в
енергетиката.
С. Тодорова – влезе в Зала 4
По т.4. Комисията, като разгледа преписка, образувана с решение на КЕВР по т. 21
от протокол № 230 от 18.12.2019 г., доклад с вх. № О-Дк-779 от 11.12.2019 г. и справка
от дирекция „Обща администрация” за дължимите суми от „КЕЙ АР ДЖИ” ЕООД,
установи следното:
С решение по т. 21 от протокол № 230 от 18.12.2019 г. Комисия за енергийно и водно
регулиране (КЕВР) е открила процедура за установяване на публично държавно вземане
по отношение на „КЕЙ АР ДЖИ” ЕООД с размер на главницата от 2 000,00 лева и лихви
за просрочие в размер на общо 70,00 лева. Върху неплатената главница от 2 000,00 лева,
считано от 05.12.2019 г. се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на
сумата по банковата сметка на КЕВР.
„КЕЙ АР ДЖИ” ООД е титуляр на Лицензия № Л-454-15 от 15.12.2015 г. за
извършване на дейността „търговия с електрическа енергия”, с включени права и
задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на
комбинирана балансираща група“ за срок от 10 (десет) години.
Съгласно справка по актуално състояние от Търговския регистър на Агенция по
вписванията е вписана промяна в правната форма, както следва:
 На 29.06.2015 г. – „дружество с ограничена отговорност“;
 На 13.07.2015 г. – „еднолично дружество с ограничена отговорност“.
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Лицензионните такси са определени съгласно Тарифата за таксите, които се събират
от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката (обн.
ДВ, бр. 89 от 12.10.2004 г., изм. ДВ. бр. 41 от 22.05.2007 г., изм. ДВ. бр. 10 от 06.02.2009
г., изм. ДВ. бр. 90 от 31.10.2014 г., Тарифата). Считано от 06.03.2015 г. Държавната
комисия за енергийно и водно регулиране е преименувана в Комисия за енергийно и
водно регулиране (КЕВР).
Лицензиантите, които имат издадена лицензия при условията на чл. 39, ал. 1 от ЗЕ,
на основание чл. 3, ал. 2, т. 2 от Тарифата заплащат годишна такса – 2 000 лева плюс 0,055
на сто от годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност,
съгласно годишния му финансов отчет за предходната година и отчетната информация по
видове дейности, съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗЕ.
Годишната такса се заплаща на две равни вноски, които се превеждат до 31 март и
до 30 ноември на съответната година (чл. 3, ал. 7 от Тарифата).
За дата на плащане на дължимата такса се счита денят, в който преведената сума е
постъпила по сметката на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
За „КЕЙ АР ДЖИ” ЕООД годишната такса за 2019 г. е изчислена, като е отчетено,
че дружеството няма приходи от лицензионна дейност за предходната година и
представлява постоянната компонента от 2 000 лева.
След представена информация с доклад вх. № О-Дк-557 от 09.10.2019 г. от
дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“ за размера на дължимата такса за 2019
г., дирекция „Обща администрация“ е извършила начисления и е изготвила справка,
приложена към настоящия доклад, за дължимите суми от „КЕЙ АР ДЖИ” ЕООД с
посочен размер на задълженията и датата, от която същите са станали изискуеми.
Непогасените от „КЕЙ АР ДЖИ” ЕООД задължения към КЕВР са формирани, както
следва:
Начислена е първа вноска от годишна такса за 2019 г. в размер на 1 000,00 лева,
дължима към 31.03.2019 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
68,89 лева, за периода от 01.04.2019 г. до 04.12.2019 г.
Начислена е втора вноска от годишна такса за 2019 г. в размер на 1 000,00 лева,
дължима към 30.11.2019 г. върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
1,11 лева, за периода от 01.12.2019 г. до 04.12.2019 г.
Общото задължение на „КЕЙ АР ДЖИ” ЕООД към 04.12.2019 г. представлява
начислена и неплатена главница в размер на 2 000,00 лева и лихва за просрочие в размер
на общо 70,00 лева. Върху неплатената главница в размер на 2 000,00 лева, считано от
05.12.2019 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по
банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
Видно от служебно извършената справка на интернет страницата на Търговския
регистър на Агенция по вписванията за седалище и адрес на управление на „КЕЙ АР
ДЖИ” ЕООД е вписано: гр. София 1504, район Оборище, бул. „Евлогий и Христо
Георгиеви“ № 169, ет. 3, офис 302 и управител г-н Румен Ангелов Трайков. В тази връзка
и на основание чл. 26, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) до
горепосочения адрес за седалище и управление на „КЕЙ АР ДЖИ” ЕООД за откриване на
процедурата за установяване на публично държавно вземане е изпратено писмо на КЕВР с
изх. № Ф-13-249-3 от 20.12.2019 г. и известие за доставяне R PS 1040 088LJK Q чрез
„Български пощи“ ЕАД. Писмото е върнато с отбелязване от пощенските служители
„получателят се е преместил на друг адрес“.
Съгласно публикуван договор за продажба на дружествен дял на „КЕЙ АР ДЖИ”
ЕООД в Търговския регистър на Агенция по вписванията, адресът на управителя на
дружеството г-н Румен Ангелов Трайков е: гр. Перник, ул. „Цар Симеон“ № 1.
В тази връзка писмо на КЕВР с изх. № Ф-13-249-3 от 20.12.2019 г. повторно е изпратено
до адрес гр. Перник, ул. „Цар Симеон“ № 1 чрез „Български пощи“ ЕАД. Съгласно
известие за доставяне № R PS 1040 088LJL R писмото е получено на 31.12.2019 г. С
писмото на „КЕЙ АР ДЖИ” ЕООД е определен 7-дневен срок за обяснения и възражения
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по начислените суми, както е и поканен да погаси задълженията доброволно.
В указания срок няма постъпило възражение, а задълженията на „КЕЙ АР ДЖИ”
ЕООД към КЕВР за издадената му Лицензия № Л-454-15 от 15.12.2015 г. за извършване
на дейността „търговия с електрическа енергия”, с включени права и задължения на
„координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана
балансираща група“ за срок от 10 (десет) години не са погасени.
Изказвания по т.4.:
А. Димитрова прочете проекта на решение.
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по проекта на
решение.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 59, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 165 и чл. 166, ал. 2 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШИ:
Издава по отношение „КЕЙ АР ДЖИ” ЕООД, ЕИК 203601823, със седалище и адрес
на управление: Република България, гр. София 1504, район Оборище, бул. „Евлогий и
Христо Георгиеви“ № 169, ет. 3, офис 302,
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна такса
и лихва за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, а именно:
1. Начислена и неплатена главница в размер на общо 2 000,00 (две хиляди) лева,
представляваща:
 Първа вноска от годишна такса за 2019 г. в размер на 1 000,00 лева, дължима към
31.03.2019 г.;
 Втора вноска от годишна такса за 2019 г. в размер на 1 000,00 лева, дължима към
30.11.2019 г.
2. Начислена и неплатена лихва за просрочие в размер на общо 70,00 лева
(седемдесет) лева, представляваща:
 68,89 лева, върху неплатена първа вноска от годишна такса за 2019 г. в размер на
1 000,00 лева, за периода от 01.04.2019 г. до 04.12.2019 г.;
 1,11 лева, върху неплатена втора вноска от годишна такса за 2019 г. в размер на
1 000,00 лева, за периода от 01.12.2019 г. до 04.12.2019 г.
3. Върху неплатената главница в размер на общо 2 000,00 лева, считано от
05.12.2019 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по
банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
В заседанието по точка четвърта участват председателят Иван Н. Иванов и
членовете на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко
Владимиров, Евгения Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова.
Решението е взето с осем гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Светла Тодорова - за,
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Ремзи Осман - за, Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Евгения
Харитонова - за, Димитър Кочков - за и Пенка Трендафилова - за), от които три гласа
(Александър Йорданов, Владко Владимиров, Евгения Харитонова) на членовете на
Комисията със стаж в енергетиката.
По т.5. Комисията, като разгледа преписка, образувана с решение на КЕВР по т. 12
от протокол № 4 от 09.01.2020 г., доклад с вх. № О-Дк-880 от 30.12.2019 г. и справка от
дирекция „Обща администрация” за дължимите суми от „ВОДНИ И ЕНЕРГИЙНИ
СПЕСТЯВАНИЯ” АД, установи следното:
С решение по т. 12 от протокол № 4 от 09.01.2020 г. Комисия за енергийно и водно
регулиране (КЕВР) е открила процедура за установяване на публично държавно вземане
по отношение на „ВОДНИ И ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ” АД с размер на главницата
от 1 693,15 лева, дължима към 25.11.2019 г., върху която сума, считано от 26.11.2019 г., се
дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка 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.
Видно от служебно извършената справка от Търговския регистър на Агенция по
вписванията е вписана промяна на наименованието на фирмата, както следва:
 На 10.09.2013 г. – „ФОТОНИ ТРЕЙД“;
 На 26.11.2018 г. – „ВОДНИ И ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ“.
Лицензионните такси са определени съгласно Тарифата за таксите, които се събират
от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката (обн.
ДВ, бр. 89 от 12.10.2004 г., изм. ДВ. бр. 41 от 22.05.2007 г., изм. ДВ. бр. 10 от 06.02.2009
г., изм. ДВ. бр. 90 от 31.10.2014 г., Тарифата). Съгласно Закона за изменение и допълнение
на Закона за енергетиката (ДВ бр. 17 от 06.03.2015 г.), считано от 06.03.2015 г.
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране е преименувана в Комисия за
енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията).
Лицензиантите, които имат издадена лицензия при условията на чл. 39, ал. 1 от ЗЕ,
на основание чл. 3, ал. 2, т. 2 от Тарифата заплащат годишна такса – 2 000 лева плюс 0,055
на сто от годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност,
съгласно годишния му финансов отчет за предходната година и отчетната информация по
видове дейности, съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗЕ.
Годишната такса се заплаща на две равни вноски, които се превеждат до 31 март и
до 30 ноември на съответната година (чл. 3, ал. 7 от Тарифата).
За дата на плащане на дължимата такса се счита денят, в който преведената сума е
постъпила по сметката на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
Годишната такса за 2019 г. на „ВОДНИ И ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ“ ООД е
изчислена, като е отчетено, че дружеството няма приходи от лицензионна дейност за
предходната година и представлява постоянната компонента от 2 000 лева. След
представена информация с доклад вх. № О-Дк-376/26.06.2019 г. от дирекция
„Електроенергетика и топлоенергетика“ за размера на дължимите такси, дирекция „Обща
администрация“ е извършила начисления и е изготвила справка, приложена към
настоящия доклад, за дължимите суми от „ВОДНИ И ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ“
ООД с посочен размер на задълженията и датата, от която същите са станали изискуеми.
С Решение № Пр-Л-427 от 06.11.2019 г. на КЕВР издадената на дружеството
лицензия № Л-427-15 от 29.10.2014 г. е прекратена. Съгласно чл. 3, ал. 8 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
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началото на календарната година до датата на решението на комисията, с което се отнема
или прекратява лицензията. Таксата се заплаща в 7-дневен срок от деня, следващ датата на
връчване на решението. Решение № Пр-Л-427 от 06.11.2019 г. на КЕВР за прекратяване на
издадената на „ВОДНИ И ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ“ ООД Лицензия № Л-427-15 от
29.10.2014 г. е връчено на дружеството на 18.11.2019 г. Дължимата лицензионна такса за
2019 г. е в размер на 1 693,15 лева (изчислена до датата на Решението на КЕВР за
прекратяване на издадената лицензия). След представена информация с доклад вх. № ОДк-666 / 15.11.2019 г. от дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“ за размера на
дължимите такси, дирекция „Обща администрация“ е извършила корекция в начисленията
и е изготвила справка, приложена към настоящия доклад, за дължимите суми от „ВОДНИ
И ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ“ ООД.
Видно от служебно извършената справка по актуално състояние от Търговския
регистър на Агенция по вписванията е вписана промяна в правната форма:
 На 19.04.2017 г. – „дружество с ограничена отговорност“;
 На 01.01.2020 г. – „акционерно дружество“.
Неплатената такса от „ВОДНИ И ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ“ АД към КЕВР е в
размер на 1 693,15 лева, дължима към 25.11.2019 г. (7-дневен срок от деня, следващ датата
на връчване на решението), като за задължението дружеството е уведомено на 20.11.2019
г. по посочен от него електронен адрес: e.stefanov@wesave.bg и adencheva@yahoo.com
Седалището и адреса на управление на „ВОДНИ И ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ“
АД е гр. Враца 3000, ул. „Бузлуджа“ № 9, ет. 2. КЕВР има знанието и за адрес за
кореспонденция: гр. София, ул. „Димитър Хаджикоцев“ № 110, ет. 2, ап. 6.
На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК)
до „ВОДНИ И ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ“ АД е изпратено писмо на КЕВР с
изх. № Е-13-223-1 от 10.01.2020 г. чрез „Български пощи“ ЕАД за откритата процедура:
1.До адреса за седалище и управление на „ВОДНИ И ЕНЕРГИЙНИ
СПЕСТЯВАНИЯ“ АД: гр. Враца 3000, ул. „Бузлуджа“ № 9, ет. 2, писмото на КЕВР е
изпратено с известие за доставяне № R PS 1040 089BUD L, удостоверяващо получаване на
15.01.2020 г.;
2.До адреса за кореспонденция: гр. София, ул. „Димитър Хаджикоцев“ № 110, ет.
2, ап. 6, като съгласно известие за доставяне № R PS 1040 089BUE M, писмото на КЕВР е
върнато с отбелязване от пощенските служители „непотърсено“.
С писмото, на дружеството е определен 7-дневен срок за обяснения и възражения по
начислените суми. В указания срок няма постъпило възражение, а задълженията на
„ВОДНИ И ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ“ АД за издадената му и прекратена 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“ не са погасени.
Изказвания по т.5.:
А. Димитрова прочете проекта на решение.
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по проекта на
решение.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 59, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 165 и чл. 166, ал. 2 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШИ:
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Издава по отношение „ВОДНИ И ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ“ АД,
ЕИК 205954475, със седалище и адрес на управление: Република България,
гр. Враца 3000, ул. „Бузлуджа“ № 9, ет. 2,
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна такса
и лихви за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, а именно:
1.Начислена и неплатена главница в размер на 1 693,15 лева (хиляда шестстотин
деветдесет и три лева и петнадесет стотинки), представляваща годишна такса за 2019 г.,
изчислена при спазване на изискванията на чл. 3, ал. 8 от Тарифата и във връзка с Решение
№ Пр-Л-427 от 06.11.2019 г. на КЕВР за прекратяване на лицензия № Л-427-15 от
29.10.2014 г., дължима към 25.11.2019 г.
2.Върху неплатената главница в размер на 1 693,15 лева, считано от 26.11.2019 г.,
се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка
на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).

В заседанието по точка пета участват председателят Иван Н. Иванов и членовете
на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров,
Евгения Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова.
Решението е взето с осем гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Светла Тодорова - за,
Ремзи Осман - за, Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Евгения
Харитонова - за, Димитър Кочков - за и Пенка Трендафилова - за), от които три гласа
(Александър Йорданов, Владко Владимиров, Евгения Харитонова) на членовете на
Комисията със стаж в енергетиката.

По т.6. Комисията, като разгледа преписка, образувана с решение на КЕВР по т. 6
от протокол № 215 от 05.12.2019 г., доклад с вх. № О-Дк-714 от 02.12.2019 г. и справка
от дирекция „Обща администрация” за дължимите суми от „СИ ЕН ДЖИ
МАРИЦА” ООД, установи следното:
С решение по т. 6 от протокол № 215 от 05.12.2019 г. Комисия за енергийно и водно
регулиране (КЕВР) е открила процедура за установяване на публично държавно вземане
по отношение на „СИ ЕН ДЖИ МАРИЦА” ООД с размер на главницата от общо 4 418,23
лева, дължима към 30.11.2019 г., върху която сума, считано от 01.12.2019 г. се дължи
законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР.
„СИ ЕН ДЖИ МАРИЦА“ ООД е титуляр на следните лицензии:
1. Лицензия № Л-369-08 от 14.11.2011 г. за извършване на дейността „разпределение
на природен газ“ и на Лицензия № Л-369-12 от 14.11.2011 г. за извършване на дейността
„снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за територията на община Чепеларе.
2. Лицензия № Л-415-08 от 23.09.2013 г. за извършване на дейността „Разпределение
на природен газ“ и на Лицензия № Л-415-12 от 23.09.2013 г. за извършване на дейността
„снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за територията на община Пирдоп, като с
Решение № И1-Л-415 от 08.10.2014 г. са изменени/допълнени посочените лицензии чрез
присъединяване на община Златица и община Стрелча към лицензираната територия.
Лицензионните такси са определени съгласно Тарифа за таксите, които се събират от
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката (обн. ДВ,
бр. 89 от 12.10.2004 г., изм. ДВ. бр. 41 от 22.05.2007 г., изм. ДВ. бр. 10 от 06.02.2009 г.,
изм. ДВ. бр. 90 от 31.10.2014 г., Тарифата). Съгласно Закона за изменение и допълнение
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на Закона за енергетиката (ДВ бр. 17 от 06.03.2015 г.), считано от 06.03.2015 г.
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране е преименувана в Комисия за
енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията).
Лицензиантите, които имат издадена лицензия при условията на чл. 39, ал. 1 от
Закона за енергетиката (ЗЕ), на основание чл. 3, ал. 2, т. 2 от Тарифата заплащат годишна
такса – 2 000 лева плюс 0,055 на сто от годишните приходи на дружеството за съответната
лицензионна дейност, съгласно годишния му финансов отчет за предходната година и
отчетната информация по видове дейности, съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗЕ.
За „СИ ЕН ДЖИ МАРИЦА“ ООД годишната такса за 2019 г. по лицензии,
изчислени на основание чл. 3, ал. 2, т. 2 от Тарифата, са, както следва:
 по Лицензия № Л-369-08 от 14.11.2011 г. е отчетено, че дружеството има
приходи от лицензионна дейност за предходната година в размер на 66 452,95 лева.
Дължимата годишна лицензионна такса за 2019 г. е в размер на 2 036,55 лева и е получена
като към постоянната компонента от 2 000 лева е прибавена сумата от 36,55 лева /0,055 на
сто от годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност/;
 по Лицензия № Л-369-12 от 14.11.2011 г. е отчетено, че дружеството има
приходи от лицензионна дейност за предходната година в размер на 1 454 411,28 лева.
Дължимата годишна лицензионна такса за 2019 г. е в размер на 2 799,93 лева и е получена
като към постоянната компонента от 2 000 лева е прибавена сумата от 799,93 лева /0,055
на сто от годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност/.
Лицензиантите, които имат издадена лицензия при условията на чл. 39, ал. 3 от ЗЕ,
на основание чл. 3, ал. 3, т. 2 от Тарифата заплащат годишна такса – 2 000 лева плюс 0,055
на сто от годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност,
съгласно годишния му финансов отчет за предходната година и отчетната информация по
видове дейности, съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗЕ и 0,02 на сто от стойността на инвестицията
по условията на лицензията; размерът на частта от годишната такса от стойността на
инвестицията по условията на лицензията не може да надвишава 50 000 лева; стойността
на инвестицията за съответната година се определя съгласно утвърдената от комисията
инвестиционна програма на дружеството.
За „СИ ЕН ДЖИ МАРИЦА“ ООД годишната такса за 2019 г. по лицензии,
изчислени на основание чл. 3, ал. 3, т. 2 от Тарифата, са, както следва:
 по Лицензия № Л-415-08 от 23.09.2013 г. е отчетено, че дружеството няма
приходи от лицензионна дейност за предходната година и няма инвестиция за съответната
година. Годишната такса представлява постоянната компонента от 2 000 лева.
 по Лицензия № Л-415-12 от 23.09.2013 г. е отчетено, че дружеството няма
приходи от лицензионна дейност за предходната година и няма инвестиция за съответната
година. Годишната такса представлява постоянната компонента от 2 000 лева.
Годишните такси се заплащат за всяка отделна лицензия (чл. 3, ал.4 от Тарифата), на
две равни вноски, които се превеждат до 31 март и до 30 ноември на съответната година
(чл. 3, ал. 7 от Тарифата).
За дата на плащане на дължимата такса се счита денят, в който преведената сума е
постъпила по сметката на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
След представена информация с доклад вх. № О-Дк-188/25.03.2019 г. от дирекция
„Природен газ“ за размера на дължимите такси, дирекция „Обща администрация“ е
извършила начисления и е изготвила справка, приложена към настоящия доклад, за
дължимите суми от „СИ ЕН ДЖИ МАРИЦА“ ООД с посочен размер на задълженията и
датата, от която същите са станали изискуеми.
Непогасените от „СИ ЕН ДЖИ МАРИЦА“ ООД задължения към КЕВР са
формирани, както следва:
Начислена е втора вноска от годишна такса за 2019 г. по Лицензия № Л-369-08 в
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размер на 1 018,27 лева, дължима към 30.11.2019 г., върху която сума, считано от
01.12.2019 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по
банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
Начислена е втора вноска от годишна такса за 2019 г. по Лицензия № Л-369-12 в
размер на 1 399,96 лева, дължима към 30.11.2019 г., върху която сума, считано от
01.12.2019 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по
банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
Начислена е втора вноска от годишна такса за 2019 г. по Лицензия № Л-415-08 в
размер на 1 000,00 лева, дължима към 30.11.2019 г., върху която сума, считано от
01.12.2019 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по
банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
Начислена е втора вноска от годишна такса за 2019 г. по Лицензия № Л-415-12 в
размер на 1 000,00 лева, дължима към 30.11.2019 г., върху която сума, считано от
01.12.2019 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по
банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
Видно от служебно извършената справка на интернет страницата на Търговския
регистър към Агенцията по вписванията с Решение № 553 от 07.03.2019 г. на Апелативен
съд – София по дело № 3864 от 2018 г. е открито производство по несъстоятелност на „СИ
ЕН ДЖИ МАРИЦА“ ООД, а с Решение № 2344 от 27.12.2019 г. на Софийски градски съд
по дело № 6525 от 2016 г. „СИ ЕН ДЖИ МАРИЦА“ ООД е обявено в несъстоятелност. За
постоянен синдик, считано от 27.12.2019 г., е вписана Дияна Благоева Атанасова, с адрес:
гр. Благоевград, ул. „Тодор Александров“ № 26, вх. Б, ет. 1, ап. 2.
На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс синдикът на
„СИ ЕН ДЖИ МАРИЦА“ ООД е уведомен за откритата процедура за установяване на
публично държавно вземане с писмо с изх. № Ф-15-53-18 от 09.12.2019 г., получено на
12.12.2019 г., видно от известие за доставяне R PS 1040 0873L5 U. Със същото писмо на
дружеството е предоставен 7-дневен срок за обяснения и възражения, както и за
доброволно изпълнение на задълженията му. В посочения срок е постъпило писмо с вх. №
Ф-15-53-18 от 20.12.2019 г. от синдика, с което КЕВР е уведомена, че вземанията след
постановяване на решение за откриване на производство по несъстоятелност, следва да
бъдат предявени по реда чл. 688, ал. 3 от Търговския закон (ТЗ) при спазване реквизитите
на чл. 685, ал. 2 от същия закон.
Във връзка с горното следва да се има предвид, че съгласно чл. 163, ал. 1 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) публичните вземания се събират по
реда на този кодекс, освен ако в закон е предвидено друго. Според чл. 164, ал. 1 от ДОПК
публичните вземания могат да се събират и чрез участие в производство или чрез
присъединяване към открито производство по несъстоятелност на длъжника. В тези
случаи, екземпляр от акта за установяване на публичното вземане се предоставя на
Националната агенция за приходите в 7-дневен срок от връчването му, а публичните
вземания се предявяват от Националната агенция за приходите пред съда по
несъстоятелността – чл. 164, ал. 2 и ал. 3 от ДОПК. В допълнение, разпоредбата на чл. 688
от Търговския закон урежда реда за предявяване на вземанията в открито производство по
несъстоятелност.
В предвидения срок няма постъпило плащане и задълженията на „СИ ЕН ДЖИ
МАРИЦА“ ООД – в несъстоятелност към КЕВР не са погасени.
Изказвания по т.6.:
А. Димитрова прочете проекта на решение.
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по проекта на
решение.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 59, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 165 и чл. 166, ал. 2 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс,
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КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШИ:
Издава по отношение на „СИ ЕН ДЖИ МАРИЦА“ ООД – в несъстоятелност, ЕИК
175084796, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. Петрич 2850,
Шосето за София, Оранжерии Петрич,
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна такса
и лихва за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, а именно:
1.Начислена и неплатена главница в размер на общо 4 418,23 лева (четири хиляди
четиристотин и осемнадесет лева и двадесет и три стотинки), представляваща:
 втора вноска от годишна такса за 2019 г. по Лицензия № Л-369-08 в
размер на 1 018,27 лева, дължима към 30.11.2019 г.;
 втора вноска от годишна такса за 2019 г. по Лицензия № Л-369-12 в
размер на 1 399,96 лева, дължима към 30.11.2019 г.;
 втора вноска от годишна такса за 2019 г. по Лицензия № Л-415-08 в
размер на 1 000,00 лева, дължима към 30.11.2019 г.;
 втора вноска от годишна такса за 2019 г. по Лицензия № Л-415-12 в
размер на 1 000,00 лева, дължима към 30.11.2019 г.
2.Върху неплатената главница в размер на общо 4 418,23 лева, считано от
01.12.2019 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по
банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
В заседанието по точка шеста участват председателят Иван Н. Иванов и членовете
на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров,
Евгения Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова.
Решението е взето с осем гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Светла Тодорова - за,
Ремзи Осман - за, Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Евгения
Харитонова - за, Димитър Кочков - за и Пенка Трендафилова - за), от които три гласа
(Александър Йорданов, Владко Владимиров, Евгения Харитонова) на членовете на
Комисията със стаж в енергетиката.
По т.7. Комисията, като разгледа преписка, образувана с решение на КЕВР по т.
12 от протокол № 219 от 12.12.2019 г., доклад с вх. № О-Дк-755 от 06.12.2019 г. и
справка от дирекция „Обща администрация” за дължимите суми от „БОЛКАН
ЕНЕРДЖИ“ АД, установи следното:
С решение по т. 12 от протокол № 219 от 12.12.2019 г. Комисия за енергийно и водно
регулиране (КЕВР) е открила процедура за установяване на публично държавно вземане
по отношение на „БОЛКАН ЕНЕРДЖИ“ АД с размер на главницата от 2 000,00 лева и
лихви за просрочие в размер на общо 70,00 лева. Върху неплатената главница от 2 000,00
лева, считано от 05.12.2019 г. се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на
сумата по банковата сметка на КЕВР.
„БОЛКАН ЕНЕРДЖИ“ АД е титуляр на Лицензия № Л-240-01 от 06.08.2007 г. за
осъществяване на дейността „производство на електрическа енергия“ преди изграждане на
енергийния обект за срок от 35 (тридесет и пет) години.
Лицензионните такси, са определени съгласно Тарифата за таксите, които се събират
от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката (обн.
ДВ, бр. 89 от 12.10.2004 г., изм. ДВ. бр. 41 от 22.05.2007 г., изм. ДВ. бр. 10 от 06.02.2009
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г., изм. ДВ. бр. 90 от 31.10.2014 г., Тарифата). Считано от 06.03.2015 г. Държавната
комисия за енергийно и водно регулиране е преименувана в Комисия за енергийно и
водно регулиране (КЕВР).
Лицензиантите, които имат издадена лицензия при условията на чл. 39, ал. 3 от ЗЕ,
на основание чл. 3, ал. 3, т. 2 от Тарифата заплащат годишна такса – 2 000 лева плюс 0,055
на сто от годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност,
съгласно годишния му финансов отчет за предходната година и отчетната информация по
видове дейности, съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗЕ и 0,02 на сто от стойността на инвестицията
по условията на лицензията; размерът на частта от годишната такса от стойността на
инвестицията по условията на лицензията не може да надвишава 50 000 лв.; стойността на
инвестицията за съответната година се определя съгласно утвърдената от комисията
инвестиционна програма на дружеството.
Годишната такса се заплаща на две равни вноски, които се превеждат до 31 март и
до 30 ноември на съответната година (чл. 3, ал. 7 от Тарифата).
За дата на плащане на дължимата такса се счита денят, в който преведената сума е
постъпила по сметката на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
За „БОЛКАН ЕНЕРДЖИ“ АД годишната такса за 2019 г. е изчислена, като е
отчетено, че дружеството няма приходи от лицензионна дейност за предходната година,
няма инвестиции по условията на лицензията и представлява постоянната компонента от
2 000 лева. След представена информация с доклад вх. № О-Дк-392/02.07.2019 г. от
дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“ за размера на дължимите такси,
дирекция „Обща администрация“ е извършила начисления и е изготвила справка,
приложена към настоящия доклад, за дължимите суми от „БОЛКАН ЕНЕРДЖИ“ АД с
посочен размер на задълженията и датата, от която същите са станали изискуеми.
Непогасените от „БОЛКАН ЕНЕРДЖИ“ АД задължения към КЕВР са формирани,
както следва:
Начислена е първа вноска от годишна такса за 2019 г. в размер на 1 000,00 лева,
дължима към 31.03.2019 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
68,89 лева, за периода от 01.04.2019 г. до 04.12.2019 г.
Начислена е втора вноска от годишна такса за 2019 г. в размер на 1 000,00 лева,
дължима към 30.11.2019 г. върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
1,11 лева, за периода от 01.12.2019 г. до 04.12.2019 г.
Общото задължение на „БОЛКАН ЕНЕРДЖИ“ АД към 04.12.2019 г. представлява
начислена и неплатена главница в размер на 2 000,00 лева и лихви за просрочие в размер
на общо 70,00 лева. Върху неплатената главница в размер на 2 000,00 лева, считано от
05.12.2019 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по
банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
Видно от служебно извършената справка на интернет страницата на Търговския
регистър към Агенцията по вписванията седалището и адреса на управление на „БОЛКАН
ЕНЕРДЖИ“ АД е гр. София 1680, район Красно село, ж.к. Борово, ул. „Родопски извор“
№ 42 Б. За представляващ дружеството е вписан г-н Михаил Кирякос Георгопападакос с
постоянен адрес: гр. София 1504, район Оборище, ул. „Сан Стефано“ № 13, ет. 2, ап. 2.
В тази връзка и на основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
(АПК) до „БОЛКАН ЕНЕРДЖИ“ АД е изпратено писмо на КЕВР с изх.
№ Ф-13-163-4 от 09.12.2019 г. чрез „Български пощи“ ЕАД за откриване на процедурата за
установяване на публично държавно вземане, като:
1. До адреса за седалище и управление, писмото е върнато обратно с отбелязване
от пощенските служители „непотърсено“, съгласно известие за доставяне
№ R PS 1040 088LFK M;
2. До постоянния адрес на управителя, писмото е върнато обратно с отбелязване
от пощенските служители „получателят се е преместил на друг адрес“, съгласно
известие за доставяне № R PS 1040 088LFJ L.
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На основание чл. 26, ал. 1 от АПК „за започване на производството се уведомяват
известните заинтересовани граждани и организации освен заявителя. Ако срокът за
приключване на производството е по-дълъг от 7 дни, в уведомлението се включва и
информация за датата, до която трябва да бъде издаден актът. ”.
На основание чл. 26, ал. 2 от АПК „съобщаването за започване на производството се
извършва по реда на чл. 18а.“.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 26 във връзка с чл. 18а от АПК,
Съобщение с изх. № С-4 от 15.01.2020 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: 15.01.2020 г., за което е съставен
констативен протокол. След изтичане на 7 (седем) дневния срок от датата на поставянето,
съобщението е свалено на дата: 23.01.2020 г., което също е документирано в констативен
протокол.
В законоустановения срок за възражение, такова не е постъпило, а задълженията на
„БОЛКАН ЕНЕРДЖИ“ АД към КЕВР за издадената му Лицензия № Л-240-01 от
06.08.2007 г. за осъществяване на дейността „производство на електрическа енергия”
преди изграждане на енергийния обект за срок от 35 (тридесет и пет) години не са
заплатени.
Изказвания по т.7.:
А. Димитрова прочете проекта на решение.
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по проекта на
решение.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 59, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 165 и чл. 166, ал. 2 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШИ:
Издава по отношение „БОЛКАН ЕНЕРДЖИ“ АД, ЕИК 130160346,
със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1680, район Красно
село, ж.к. Борово, ул. „Родопски извор“ № 42 Б,
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна такса
и лихви за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, а именно:
1. Начислена и неплатена главница в размер на общо 2 000,00 (две хиляди) лева,
представляваща:
 Първа вноска от годишна такса за 2019 г. в размер на 1 000,00 лева;
 Втора вноска от годишна такса за 2019 г. в размер на 1 000,00 лева.
2. Начислени и неплатени лихви за просрочие в размер на общо 70,00 (седемдесет)
лева, представляващи:
 68,89 лева, начислени за периода от 01.04.2019 г. до 04.12.2019 г. върху неплатена
първа вноска от годишна такса за 2019 г. в размер на 1 000,00 лева;
 1,11 лева, начислени за периода от 01.12.2019 г. до 04.12.2019 г. върху неплатена
втора вноска от годишна такса за 2019 г. в размер на 1 000,00 лева.
3. Върху неплатената главница в размер на 2 000,00 лева, считано от 05.12.2019 г., се
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дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на
КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
В заседанието по точка седма участват председателят Иван Н. Иванов и членовете
на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров,
Евгения Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова.
Решението е взето с осем гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Светла Тодорова - за,
Ремзи Осман - за, Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Евгения
Харитонова - за, Димитър Кочков - за и Пенка Трендафилова - за), от които три гласа
(Александър Йорданов, Владко Владимиров, Евгения Харитонова) на членовете на
Комисията със стаж в енергетиката.
По т.8. Комисията, като разгледа преписка, образувана с решение на КЕВР по т. 13
от протокол № 219 от 12.12.2019 г., доклад с вх. № О-Дк-756 от 06.12.2019 г. и справка
от дирекция „Обща администрация” за дължимите суми от „БОЛКАН СОЛАР“ АД,
установи следното:
С решение по т. 13 от протокол № 219 от 12.12.2019 г. Комисия за енергийно и водно
регулиране (КЕВР) е открила процедура за установяване на публично държавно вземане
по отношение на „БОЛКАН СОЛАР“ АД с размер на главницата от 2 000,00 лева и лихви
за просрочие в размер на общо 70,00 лева. Върху неплатената главница от 2 000,00 лева,
считано от 05.12.2019 г. се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на
сумата по банковата сметка на КЕВР.
„БОЛКАН СОЛАР“ АД е титуляр на Лицензия № Л-258-01 от 04.02.2008 г. за
осъществяване на дейността „производство на електрическа енергия преди изграждане на
енергийния обект“ за срок от 35 (тридесет и пет) години.
Лицензионните такси са определени съгласно Тарифата за таксите, които се събират
от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката (обн.
ДВ, бр. 89 от 12.10.2004 г., изм. ДВ. бр. 41 от 22.05.2007 г., изм. ДВ. бр. 10 от 06.02.2009
г., изм. ДВ. бр. 90 от 31.10.2014 г., Тарифата). Считано от 06.03.2015 г. Държавната
комисия за енергийно и водно регулиране е преименувана в Комисия за енергийно и
водно регулиране (КЕВР).
Лицензиантите, които имат издадена лицензия при условията на чл. 39, ал. 3 от ЗЕ,
на основание чл. 3, ал. 3, т. 2 от Тарифата заплащат годишна такса – 2 000 лева плюс 0,055
на сто от годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност,
съгласно годишния му финансов отчет за предходната година и отчетната информация по
видове дейности, съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗЕ и 0,02 на сто от стойността на инвестицията
по условията на лицензията; размерът на частта от годишната такса от стойността на
инвестицията по условията на лицензията не може да надвишава 50 000 лв.; стойността на
инвестицията за съответната година се определя съгласно утвърдената от комисията
инвестиционна програма на дружеството.
Годишната такса се заплаща на две равни вноски, които се превеждат до 31 март и до
30 ноември на съответната година (чл. 3, ал. 7 от Тарифата).
За дата на плащане на дължимата такса се счита денят, в който преведената сума е
постъпила по сметката на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
За „БОЛКАН СОЛАР“ АД годишната такса за 2019 г. е изчислена, като е отчетено,
че дружеството няма приходи от лицензионна дейност за предходната година, няма
инвестиции по условията на лицензията и представлява постоянната компонента от 2 000
лева.
След представена информация с доклад вх. № О-Дк-392 от 02.07.2019 г. от дирекция
„Електроенергетика и топлоенергетика“ за размера на дължимите такси, дирекция „Обща
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администрация“ е извършила начисления и е изготвила справка, приложена към
настоящия доклад, за дължимите суми от „БОЛКАН СОЛАР“ АД с посочен размер на
задълженията и датата, от която същите са станали изискуеми.
Непогасените от „БОЛКАН СОЛАР“ АД задължения към КЕВР са формирани, както
следва:
Начислена е първа вноска от годишна такса за 2019 г. в размер на 1 000,00 лева,
дължима към 31.03.2019 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
68,89 лева, за периода от 01.04.2019 г. до 04.12.2019 г.
Начислена е втора вноска от годишна такса за 2019 г. в размер на 1 000,00 лева,
дължима към 30.11.2019 г. върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
1,11 лева, за периода от 01.12.2019 г. до 04.12.2019 г.
Общото задължение на „БОЛКАН СОЛАР“ АД към 04.12.2019 г. представлява
начислена и неплатена главница в размер на 2 000,00 лева и лихва за просрочие в размер
на общо 70,00 лева. Върху неплатената главница в размер на 2 000,00 лева, считано от
05.12.2019 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по
банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
Видно от служебно извършената справка на интернет страницата на Търговския
регистър към Агенцията по вписванията седалището и адреса на управление на „БОЛКАН
СОЛАР“ АД е гр. София 1680, район Красно село, ж.к. Борово, ул. „Родопски извор“ № 42
Б. За представляващ дружеството е вписан г-н Михаил Кирякос Георгопападакос с
постоянен адрес: гр. София 1504, район Оборище, ул. „Сан Стефано“ № 13, ет. 2, ап. 2.
В тази връзка и на основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
(АПК) до „БОЛКАН СОЛАР“ АД е изпратено писмо на КЕВР с изх.
№ Ф-13-57-5 от 13.12.2019 г. чрез „Български пощи“ ЕАД за откриване на процедурата за
установяване на публично държавно вземане, като:
1.До адреса за седалище и управление, писмото е върнато обратно с
отбелязване от пощенските служители „непотърсено“, съгласно известие за доставяне
№ R PS 1040 088LFL N;
2.До постоянния адрес на управителя, писмото е върнато обратно с отбелязване
от пощенските служители „получателят се е преместил на друг адрес“, съгласно известие
за доставяне № R PS 1040 088LFM O;
На основание чл. 26, ал. 1 от АПК „за започване на производството се уведомяват
известните заинтересовани граждани и организации освен заявителя. Ако срокът за
приключване на производството е по-дълъг от 7 дни, в уведомлението се включва и
информация за датата, до която трябва да бъде издаден актът. ”.
На основание чл. 26, ал. 2 от АПК „съобщаването за започване на производството се
извършва по реда на чл. 18а.“.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 26 във връзка с чл. 18а от АПК,
Съобщение с изх. № С-2 от 15.01.2020 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: 15.01.2020 г., за което е съставен
констативен протокол. След изтичане на 7 (седем) дневния срок от датата на поставянето,
съобщението е свалено на дата: 23.01.2020 г., което също е документирано в констативен
протокол.
В законоустановения срок за възражение, такова не е постъпило, а задълженията на
“БОЛКАН СОЛАР“ АД към КЕВР за издадената му Лицензия № Л-258-01 от 04.02.2008 г.
за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия преди изграждане на
енергийния обект“ за срок от 35 (тридесет и пет) години не са заплатени.
Изказвания по т.8.:
А. Димитрова прочете проекта на решение.
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по проекта на
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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 „БОЛКАН СОЛАР“ АД, ЕИК 121429370, със седалище и адрес
на управление: Република България, гр. София 1680, район Красно село, ж.к. Борово, ул.
„Родопски извор“ № 42 Б,
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна такса
и лихви за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, а именно:
1.Начислена и неплатена главница в размер на общо 2 000,00 (две хиляди) лева,
представляваща:
 Първа вноска от годишна такса за 2019 г. в размер на 1 000,00 лева;
 Втора вноска от годишна такса за 2019 г. в размер на 1 000,00 лева.
2.Начислени и неплатени лихви за просрочие в размер на общо 70,00 (седемдесет)
лева, представляващи:
 68,89 лева, начислени за периода от 01.04.2019 г. до 04.12.2019 г. върху неплатена
първа вноска от годишна такса за 2019 г. в размер на 1 000,00 лева;
 1,11 лева, начислени за периода от 01.12.2019 г. до 04.12.2019 г. върху неплатена
втора вноска от годишна такса за 2019 г. в размер на 1 000,00 лева.
3.Върху неплатената главница в размер на 2 000,00 лева, считано от 05.12.2019 г.,
се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка
на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
В заседанието по точка осма участват председателят Иван Н. Иванов и членовете
на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров,
Евгения Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова.
Решението е взето с осем гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Светла Тодорова - за,
Ремзи Осман - за, Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Евгения
Харитонова - за, Димитър Кочков - за и Пенка Трендафилова - за), от които три гласа
(Александър Йорданов, Владко Владимиров, Евгения Харитонова) на членовете на
Комисията със стаж в енергетиката.
По т.9. Комисията, като разгледа преписка, образувана с решение на КЕВР по т. 16
от протокол № 219 от 12.12.2019 г., доклад с вх. № О-Дк-759 от 06.12.2019 г. и справка
от дирекция „Обща администрация” за дължимите суми от „СОФИЯ УИНД ПАРК”
АД, установи следното:
С решение по т. 16 от протокол № 219 от 12.12.2019 г. Комисия за енергийно и водно

32

регулиране (КЕВР) е открила процедура за установяване на публично държавно вземане
по отношение на „СОФИЯ УИНД ПАРК” АД с размер на главницата от 2 000,00 лева и
лихви за просрочие в размер на общо 70,00 лева. Върху неплатената главница от 2 000,00
лева, считано от 05.12.2019 г. се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на
сумата по банковата сметка на КЕВР.
„СОФИЯ УИНД ПАРК” АД е титуляр на Лицензия № Л-259-01 от 04.02.2008 г. за
осъществяване на дейността "производство на електрическа енергия" от вятърен парк
преди изграждане на енергийния обект за срок от 35 (тридесет и пет) години.
Лицензионната такса е определена съгласно Тарифата за таксите, които се събират от
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката (обн.,
ДВ, бр. 89 от 12.10.2004 г., изм. ДВ. бр. 41 от 22.05.2007 г., изм. ДВ. бр. 10 от 06.02.2009
г., Тарифата). Считано от 06.03.2015 г. Държавната комисия за енергийно и водно
регулиране е преименувана в Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР)
Лицензиантите, които имат издадена лицензия при условията на чл. 39, ал. 3 от ЗЕ,
на основание чл. 3, ал. 3, т. 2 от Тарифата, заплащат годишна такса – 2 000 лева плюс
0,055 на сто от годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност
съгласно годишния му финансов отчет за предходната година и отчетната информация по
видове дейности съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗЕ и 0,02 на сто от стойността на инвестицията
по условията на лицензията. Размерът на частта от годишната такса от стойността на
инвестицията по условията на лицензията не може да надвишава 50 000 лв. Стойността на
инвестицията за съответната година се определя съгласно утвърдената от комисията
инвестиционна програма на дружеството.
Годишната такса се заплаща на две равни вноски, които се превеждат до 31 март и
до 30 ноември на съответната година (чл. 3, ал. 7 от Тарифата).
За дата на плащане на дължимата такса се счита денят, в който преведената сума е
постъпила по сметката на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
За “СОФИЯ УИНД ПАРК” АД годишната такса за 2019 г. е изчислена, като е
отчетено, че дружеството няма приходи от лицензионна дейност за предходната година,
няма инвестиции по условията на лицензията и представлява постоянната компонента от
2 000 лева.
След представена информация с доклад вх. № О-Дк-392/02.07.2019 г. от дирекция
„Електроенергетика и топлоенергетика“ за размера на дължимите такси, дирекция „Обща
администрация“ е извършила начисления и е изготвила справка, приложена към
настоящия доклад, за дължимите суми от “СОФИЯ УИНД ПАРК” АД с посочен размер на
задълженията и датата, от която същите са станали изискуеми.
Непогасените от “СОФИЯ УИНД ПАРК” АД задължения към КЕВР са формирани
както следва:
Начислена е първа вноска от годишна такса за 2019 г. в размер на 1 000,00 лева,
дължима към 31.03.2019 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
68,89 лева, за периода от 01.04.2019 г. до 04.12.2019 г.
Начислена е втора вноска от годишна такса за 2019 г. в размер на 1 000,00 лева,
дължима към 30.11.2019 г. върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
1,11 лева, за периода от 01.12.2019 г. до 04.12.2019 г.
Общото задължение на “СОФИЯ УИНД ПАРК” АД към 04.12.2019 г. представлява
начислена и неплатена главница в размер на 2 000,00 лева и лихви за просрочие в размер
на общо 70,00 лева. Върху неплатената главница от 2 000,00 лева, считано от 05.12.2019 г.,
се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумите по банковата сметка
на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
Видно от служебно извършената справка на интернет страницата на Търговския
регистър към Агенцията по вписванията седалището и адреса на управление на “СОФИЯ
УИНД ПАРК” АД е гр. София 1680, район Красно село, ж.к. Борово, ул. „Родопски извор“
№ 42 Б. За представляващ дружеството е вписан г-н Михаил Кирякос Георгопападакос с
постоянен адрес: гр. София 1504, район Оборище, ул. „Сан Стефано“ № 13, ет. 2, ап. 2.
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В тази връзка и на основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
(АПК) до “СОФИЯ УИНД ПАРК” АД е изпратено писмо на КЕВР с изх.
№ Ф-13-58-5 от 13.12.2019 г. чрез „Български пощи“ ЕАД за откриване на процедурата за
установяване на публично държавно вземане, като:
1.До адреса за седалище и управление, писмото е върнато обратно с
отбелязване от пощенските служители „непотърсено“, съгласно известие за доставяне
№ R PS 1040 088LHH L;
2.До постоянния адрес на управителя, писмото е върнато обратно с отбелязване
от пощенските служители „получателят се е преместил на друг адрес“, съгласно известие
за доставяне № R PS 1040 088LHI M.
На основание чл. 26, ал. 1 от АПК „за започване на производството се уведомяват
известните заинтересовани граждани и организации освен заявителя. Ако срокът за
приключване на производството е по-дълъг от 7 дни, в уведомлението се включва и
информация за датата, до която трябва да бъде издаден актът. ”.
На основание чл. 26, ал. 2 от АПК „съобщаването за започване на производството се
извършва по реда на чл. 18а.“.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 26 във връзка с чл. 18а от АПК,
Съобщение с изх. № С-3 от 15.01.2020 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: 15.01.2020 г., за което е съставен
констативен протокол. След изтичане на 7 (седем) дневния срок от датата на поставянето,
съобщението е свалено на дата: 23.01.2020 г., което също е документирано в констативен
протокол.
В законоустановения срок за възражение, такова не е постъпило, а задълженията на
“СОФИЯ УИНД ПАРК” АД към КЕВР за издадената му Лицензия № Л-259-01 от
04.02.2008 г. за осъществяване на дейността "производство на електрическа енергия" от
вятърен парк преди изграждане на енергийния обект за срок от 35 (тридесет и пет) години
не са заплатени.
Изказвания по т.9.:
А. Димитрова прочете проекта на решение.
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по проекта на
решение.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 59, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 165 и чл. 166, ал. 2 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШИ:
Издава по отношение “СОФИЯ УИНД ПАРК” АД, ЕИК 175271013, със седалище и
адрес на управление: Република България, гр. София 1680, район Красно село, ж.к.
Борово, ул. „Родопски извор“ № 42 Б,
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна такса
и лихви за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, а именно:
1.Начислена и неплатена главница в размер на общо 2 000,00 (две хиляди) лева,
представляваща:
 Първа вноска от годишна такса за 2019 г. в размер на 1 000,00 лева;

34

 Втора вноска от годишна такса за 2019 г. в размер на 1 000,00 лева.
2.Начислени и неплатени лихви за просрочие в размер на общо 70,00 (седемдесет)
лева, представляващи:
 68,89 лева, начислени за периода от 01.04.2019 г. до 04.12.2019 г. върху неплатена
първа вноска от годишна такса за 2019 г. в размер на 1 000,00 лева;
 1,11 лева, начислени за периода от 01.12.2019 г. до 04.12.2019 г. върху неплатена
втора вноска от годишна такса за 2019 г. в размер на 1 000,00 лева.
3.Върху неплатената главница в размер на 2 000,00 лева, считано от 05.12.2019 г.,
се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка
на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
В заседанието по точка девета участват председателят Иван Н. Иванов и
членовете на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко
Владимиров, Евгения Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова.
Решението е взето с осем гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Светла Тодорова - за,
Ремзи Осман - за, Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Евгения
Харитонова - за, Димитър Кочков - за и Пенка Трендафилова - за), от които три гласа
(Александър Йорданов, Владко Владимиров, Евгения Харитонова) на членовете на
Комисията със стаж в енергетиката.
По т.10. Комисията, като разгледа преписка, образувана с решение на КЕВР по т. 9
от протокол № 215 от 05.12.2019 г., доклад с вх. № О-Дк-717 от 02.12.2019 г. и справка
от дирекция „Обща администрация” за дължимите суми от „Топлофикация Петрич“
ЕАД – в несъстоятелност, установи следното:
С решение по т. 10 от протокол № 215 от 05.12.2019 г. Комисия за енергийно и водно
регулиране (КЕВР) е открила процедура за установяване на публично държавно вземане
по отношение на „Топлофикация Петрич“ ЕАД – в несъстоятелност с размер на
главницата от 2 137,88 лева, дължима към 30.11.2019 г., върху която сума, считано от
01.12.2019 г. се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по
банковата сметка на КЕВР.
„Топлофикация Петрич“ ЕАД е титуляр на Лицензия № Л-435-01 от 27.02.2015 г. за
извършване на дейността „производство на електрическа и топлинна енергия” за срок от
20 (двадесет) години.
Лицензионните такси са определени съгласно Тарифата за таксите, които се събират
от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката (обн.
ДВ, бр. 89 от 12.10.2004 г., изм. ДВ. бр. 41 от 22.05.2007 г., изм. ДВ. бр. 10 от 06.02.2009
г., изм. ДВ. бр. 90 от 31.10.2014 г., Тарифата). Съгласно Закона за изменение и допълнение
на Закона за енергетиката (ДВ бр. 17 от 06.03.2015 г.), считано от 06.03.2015 г.
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране е преименувана в Комисия за
енергийно и водно регулиране (КЕВР).
Лицензиантите, които имат издадена лицензия при условията на чл. 39, ал. 1 от ЗЕ,
на основание чл. 3, ал. 2, т. 2 от Тарифата заплащат годишна такса – 2 000 лева плюс 0,055
на сто от годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност,
съгласно годишния му финансов отчет за предходната година и отчетната информация по
видове дейности, съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗЕ.
Годишната такса се заплаща на две равни вноски, които се превеждат до 31 март и до
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30 ноември на съответната година (чл. 3, ал. 7 от Тарифата).
За дата на плащане на дължимата такса се счита денят, в който преведената сума е
постъпила по сметката на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
За „Топлофикация Петрич“ ЕАД годишната такса за 2019 г. е изчислена, като е
отчетено, че дружеството има приходи от лицензионна дейност за предходната година,
които са в размер на 4 137 758,26 лева. Дължимата от дружеството годишна лицензионна
такса за 2019 г. е в размер на 4 275,77 лева и е получена като към постоянната компонента
от 2 000 лева е прибавена сумата от 2 275,77 лева /0,055 на сто от годишните приходи на
дружеството за съответната лицензионна дейност/.
След представена информация с доклад вх. № О-Дк-167 от 13.03.2019 г. от дирекция
„Електроенергетика и топлоенергетика“ за размера на дължимите такси, дирекция „Обща
администрация“ е извършила начисления и е изготвила справка, приложена към
настоящия доклад, за дължимите суми от „Топлофикация Петрич“ ЕАД с посочен размер
на задълженията и датата, от която същите са станали изискуеми.
Видно от служебно извършената справка на интернет страницата на Търговския
регистър към Агенцията по вписванията, с Решение № 860 от 20.02.2019 г., по дело
№ 252 от 2016 г. на Окръжен съд – Благоевград, „Топлофикация Петрич“ ЕАД е обявено в
несъстоятелност. За временен синдик, считано от 06.03.2019 г., е вписана Дияна Благоева
Атанасова, с адрес: гр. Благоевград, ул. „Тодор Александров“ № 26,
вх. Б, ет. 1, ап. 2.
Непогасените задължения от „Топлофикация Петрич“ ЕАД – в несъстоятелност към
КЕВР са формирани, както следва:
Начислена е втора вноска от годишна такса за 2019 г. в размер на 2 137,88 лева,
дължима към 30.11.2019 г., върху която сума, считано от 01.12.2019 г., се дължи законна
лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал.
2 от Тарифата).
На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс синдикът на
„Топлофикация Петрич“ ЕАД – в несъстоятелност е уведомен за откритата процедура за
установяване на публично държавно вземане с писмо изх. № Ф-13-71-12 от 09.12.2019 г.
получено на 12.12.2019 г., видно от известие за доставяне № R PS 1040 0873LK 9. Със
същото писмо на дружеството е предоставен 7-дневен срок за обяснения и възражения,
както и за доброволно изпълнение на задълженията му. В посочения срок е постъпило
писмо с вх. № Ф-14-71-12 от 20.12.2019 г., от синдика, с което КЕВР е уведомена, че
вземанията след постановяване на решение за откриване на производство по
несъстоятелност следва да бъдат предявени по реда чл. 688, ал. 3 от Търговския закон (ТЗ)
при спазване реквизитите на чл. 685, ал. 2 от същия закон.
Във връзка с горното следва да се има предвид, че съгласно чл. 163, ал. 1 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) публичните вземания се събират по
реда на този кодекс, освен ако в закон е предвидено друго. Според чл. 164, ал. 1 от ДОПК
публичните вземания могат да се събират и чрез участие в производство или чрез
присъединяване към открито производство по несъстоятелност на длъжника. В тези
случаи, екземпляр от акта за установяване на публичното вземане се предоставя на
Националната агенция за приходите в 7-дневен срок от връчването му, а публичните
вземания се предявяват от Националната агенция за приходите пред съда по
несъстоятелността – чл. 164, ал. 2 и ал. 3 от ДОПК. В допълнение, разпоредбата на чл. 688
от Търговския закон урежда реда за предявяване на вземанията в открито производство по
несъстоятелност.
В предвидения срок няма постъпило плащане и задълженията на „Топлофикация
Петрич“ ЕАД – в несъстоятелност към КЕВР не са погасени.
Изказвания по т.10.:
А. Димитрова прочете проекта на решение.
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От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по проекта на
решение.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 59, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 165 и чл. 166, ал. 2 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШИ:
Издава по отношение на „Топлофикация Петрич“ ЕАД – в несъстоятелност, ЕИК
115744408, със седалище и адрес на управление: Република България, област Благоевград,
община Петрич, гр. Петрич 2850, ж.к. Оранжерии - Шосето за София,
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна
такса и лихви за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, а
именно:
1.Начислена и неплатена главница в размер на 2 137,88 лева (две хиляди сто
тридесет и седем лева и осемдесет и осем стотинки), представляваща втора вноска от
годишна такса за 2019 г., дължима към 30.11.2019 г.
2.Върху неплатената главница в размер на 2 137,88 лева, считано от 01.12.2019 г.,
се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка
на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
В заседанието по точка десета участват председателят Иван Н. Иванов и членовете
на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров,
Евгения Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова.
Решението е взето с осем гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Светла Тодорова - за,
Ремзи Осман - за, Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Евгения
Харитонова - за, Димитър Кочков - за и Пенка Трендафилова - за), от които три гласа
(Александър Йорданов, Владко Владимиров, Евгения Харитонова) на членовете на
Комисията със стаж в енергетиката.
По т.11. Комисията, като разгледа преписка, образувана с решение на КЕВР по т.
19 от протокол № 219 от 12.12.2019 г., доклад с вх. № О-Дк-762 от 06.12.2019 г. и
справка от дирекция „Обща администрация” за дължимите суми от „УИНД
ЕНЕРДЖИ КАВАРНА“ ЕООД, установи следното:
С решение по т. 19 от протокол № 219 от 12.12.2019 г. Комисия за енергийно и водно
регулиране (КЕВР) е открила процедура за установяване на публично държавно вземане
по отношение на „УИНД ЕНЕРДЖИ КАВАРНА“ ЕООД с размер на главницата от
2 000,00 лева и лихви за просрочие в размер на общо 70,00 лева. Върху неплатената
главница от 2 000,00 лева, считано от 05.12.2019 г. се дължи законна лихва за забава до
датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР.
„УИНД ЕНЕРДЖИ КАВАРНА“ ООД е титуляр на Лицензия № Л-340-01 от
27.09.2010 г. за осъществяване на дейността "производство на електрическа енергия преди
изграждане на енергийния обект" за срок 25 години.
Съгласно справка по актуално състояние в Търговския регистър на Агенция по
вписванията, за „УИНД ЕНЕРДЖИ КАВАРНА“ е направено вписване на промяна на
правната форма, както следва:
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На 12.06.2008 г. е вписано „дружество с ограничена отговорност“;



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

Лицензионната такса е определена съгласно Тарифата за таксите, които се събират
от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката (обн.,
ДВ, бр. 89 от 12.10.2004 г., изм. ДВ. бр. 41 от 22.05.2007 г., изм. ДВ. бр. 10 от 06.02.2009
г., Тарифата). Считано от 06.03.2015 г. Държавната комисия за енергийно и водно
регулиране е преименувана в Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР).
Лицензиантите, които имат издадена лицензия при условията на чл. 39, ал. 3 от ЗЕ,
на основание чл. 3, ал. 3, т. 2 от Тарифата, заплащат годишна такса – 2 000 лева плюс
0,055 на сто от годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност
съгласно годишния му финансов отчет за предходната година и отчетната информация по
видове дейности съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗЕ и 0,02 на сто от стойността на инвестицията
по условията на лицензията. Размерът на частта от годишната такса от стойността на
инвестицията по условията на лицензията не може да надвишава 50 000 лв. Стойността на
инвестицията за съответната година се определя съгласно утвърдената от комисията
инвестиционна програма на дружеството.
Годишната такса се заплаща за всяка календарна година от срока на действие на
лицензията (чл. 3, ал. 6 от Тарифата), на две равни вноски, които се превеждат до 31 март
и до 30 ноември на съответната година (чл. 3, ал. 7 от Тарифата).
За дата на плащане на дължимата такса се счита денят, в който преведената сума е
постъпила по сметката на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
За „УИНД ЕНЕРДЖИ КАВАРНА“ ЕООД годишната такса за 2019 г. е изчислена,
като е отчетено, че дружеството няма приходи от лицензионна дейност за предходната
година, няма инвестиции по условията на лицензията и представлява постоянната
компонента от 2 000 лева.
След представена информация с доклад вх. № О-Дк-372/24.06.2019 г. от дирекция
„Електроенергетика и топлоенергетика“ за размера на дължимите такси, дирекция „Обща
администрация“ е извършила начисления и е изготвила справка, приложена към
настоящия доклад, за дължимите суми от „УИНД ЕНЕРДЖИ КАВАРНА“ ЕООД с
посочен размер на задълженията и датата, от която същите са станали изискуеми.
Непогасените от „УИНД ЕНЕРДЖИ КАВАРНА“ ЕООД задължения към КЕВР са
формирани, както следва:
Начислена е първа вноска от годишната такса за 2019 г. в размер на 1 000,00 лева,
дължима към 31.03.2019 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
68,89 лева за периода от 01.04.2019 г. до 04.12.2019 г.
Начислена е втора вноска от годишната такса за 2019 г. в размер на 1 000,00 лева,
дължима към 30.11.2019 г., върху която сума е начислена лихва за просрочие в размер на
1,11 лева за периода от 01.12.2019 г. до 04.12.2019 г.
Общото задължение на „УИНД ЕНЕРДЖИ КАВАРНА“ ЕООД към 04.12.2019 г.
представлява начислена и неплатена главница в размер на 2 000,00 лева и лихви за
просрочие в размер на общо 70,00 лева. Върху неплатената главница в размер на 2 000,00
лева, считано от 05.12.2019 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване
на сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
Видно от служебно извършената справка на интернет страницата на Търговския
регистър към Агенцията по вписванията седалището и адреса на управление на „УИНД
ЕНЕРДЖИ КАВАРНА“ ЕООД е гр. Каварна 9650, ул. „Добротица“ № 4 Б. За управител на
дружеството е вписан г-н Кирил Борисов Анзов.
В тази връзка и на основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
(АПК) на горецитирания адрес за седалище и управление на „УИНД ЕНЕРДЖИ
КАВАРНА“ ЕООД за откриване на процедурата за установяване на публично държавно
вземане е изпратено писмо на КЕВР с изх. № Ф-13-149-4 от 13.12.2019 г. и известие за

38

доставяне № R PS 1040 088LHL P чрез „Български пощи“ ЕАД. Писмото е върнато
обратно с отбелязване от пощенските служители „пратката не е потърсена от получателя“.
На основание чл. 26, ал. 1 от АПК „за започване на производството се уведомяват
известните заинтересовани граждани и организации освен заявителя. Ако срокът за
приключване на производството е по-дълъг от 7 дни, в уведомлението се включва и
информация за датата, до която трябва да бъде издаден актът. ”.
На основание чл. 26, ал. 2 от АПК „съобщаването за започване на производството се
извършва по реда на чл. 18а.“.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 26 във връзка с чл. 18а от АПК,
Съобщение с изх. № С-5 от 24.01.2020 г. е поставено на информационното табло във
фоайето на сградата на комисията на адрес: гр. София, бул. „Княз Дондуков“
№ 8-10 и на Интернет страницата на КЕВР на дата: 03.02.2020 г., за което е съставен
констативен протокол. След изтичане на 7 (седем) дневния срок от датата на поставянето,
съобщението е свалено на дата: 23.01.2020 г., което също е документирано в констативен
протокол.
В законоустановения срок за възражение, такова не е постъпило, а задълженията на
„УИНД ЕНЕРДЖИ КАВАРНА“ ЕООД към КЕВР за издадената му Лицензия
№ Л-340-01 от 27.09.2010 г. за осъществяване на дейността "производство на
електрическа енергия преди изграждане на енергийния обект" за срок от 25 години не са
погасени.
Изказвания по т.11.:
А. Димитрова прочете проекта на решение.
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по проекта на
решение.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 59, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 165 и чл. 166, ал. 2 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШИ:
Издава по отношение „УИНД ЕНЕРДЖИ КАВАРНА“ ЕООД, ЕИК 175167288,
със седалище и адрес на управление: Република България, гр. Каварна 9650,
ул. „Добротица“ № 4 Б,
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатени лицензионни
такси и лихви за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, а
именно:
1.Начислена и неплатена главница в размер на общо 2 000,00 (две хиляди) лева,
представляващи:
 Първа вноска от годишна такса за 2019 г. в размер на 1 000,00 лева;
 Втора вноска от годишна такса за 2019 г. в размер на 1 000,00 лева.
2.Начислена и неплатена лихва за просрочие в размер на общо 70,00 (седемдесет)
лева, представляващи:
 68,89 лева, начислени за периода от 01.04.2019 г. до 04.12.2019 г върху неплатена
първа вноска от годишна такса за 2019 г. в размер на 1 000,00 лева;
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 1,11 лева, начислени за периода от 01.12.2019 г. до 04.12.2019 г. върху неплатена
втора вноска от годишна такса за 2019 г. в размер на 1 000,00 лева.
3.Върху неплатената главница в размер на общо 2 000,00 лева, считано от
05.12.2019 г., се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по
банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).

В заседанието по точка единадесета участват председателят Иван Н. Иванов и
членовете на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко
Владимиров, Евгения Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова.
Решението е взето с осем гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Светла Тодорова - за,
Ремзи Осман - за, Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Евгения
Харитонова - за, Димитър Кочков - за и Пенка Трендафилова - за), от които три гласа
(Александър Йорданов, Владко Владимиров, Евгения Харитонова) на членовете на
Комисията със стаж в енергетиката.
По т.12. Комисията, като разгледа преписка, образувана с решение на КЕВР по т.
14 от протокол № 215 от 05.12.2019 г., доклад с вх. № О-Дк-722 от 02.12.2019 г. и
справка от дирекция „Обща администрация” за дължимите суми от „ЕС И И
ПАУЪР ТРЕЙДИНГ” АД, установи следното:
С решение по т. 14 от протокол № 215 от 05.12.2019 г. Комисия за енергийно и водно
регулиране (КЕВР) е открила процедура за установяване на публично държавно вземане
по отношение на „ЕС И И ПАУЪР ТРЕЙДИНГ” АД с размер на главницата от 1 000,00
лева, върху която сума, считано от 01.12.2019 г. се дължи законна лихва за забава до
датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР.
„ЕС И И ПАУЪР ТРЕЙДИНГ” АД е титуляр на Лицензия № Л-368-15 от 14.11.2011
г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия” за срок от 10 (десет)
години. С Решение № И2-Л-368 от 16.06.2015 г. на КЕВР издадената на дружеството
лицензия е изменена/допълнена с включване в същата на права и задължения на дейността
„координатор на стандартна балансираща група”.
Лицензионните такси са определени съгласно Тарифа за таксите, които се събират от
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката (обн. ДВ,
бр. 89 от 12.10.2004 г., изм. ДВ. бр. 41 от 22.05.2007 г., изм. ДВ. бр. 10 от 06.02.2009 г.,
изм. ДВ. бр. 90 от 31.10.2014 г., Тарифата). Държавната комисия за енергийно и водно
регулиране (ДКЕВР), считано от 06.03.2015 г., съгласно Закона за изменение и
допълнение на Закона за енергетиката (ДВ. бр. 17 от 06.03.2015 г.),
e преименувана в Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР).
Лицензиантите, които имат издадена лицензия при условията на чл. 39, ал. 1 от ЗЕ,
на основание чл. 3, ал. 2, т. 2 от Тарифата заплащат годишна такса – 2 000 лева плюс 0,055
на сто от годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност,
съгласно годишния му финансов отчет за предходната година и отчетната информация по
видове дейности, съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗЕ.
Годишната такса се заплаща на две равни вноски, които се превеждат до 31 март и
до 30 ноември на съответната година (чл. 3, ал. 7 от Тарифата).
За дата на плащане на дължимата такса се счита денят, в който преведената сума е
постъпила по сметката на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
За „ЕС И И ПАУЪР ТРЕЙДИНГ” АД годишната такса за 2019 г. е изчислена, като е
отчетено, че дружеството няма приходи от лицензионна дейност за предходната година и
представлява постоянната компонента от 2 000 лева. След представена информация с
доклад вх. № О-Дк-347 от 14.06.2019 г. от дирекция „Електроенергетика и
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топлоенергетика“ за размера на дължимите такси, дирекция „Обща администрация“ е
извършила начисления и е изготвила справка, приложена към настоящия доклад, за
дължимите суми от „ЕС И И ПАУЪР ТРЕЙДИНГ” АД с посочен размер на задълженията
и датата, от която същите са станали изискуеми.
Видно от служебно извършената справка на интернет страницата на Търговския
регистър към Агенцията по вписванията е вписана промяна в правната форма, както
следва:
 На 08.07.2015 г. – „акционерно дружество“;
 На 30.10.2018 г. – „еднолично акционерно дружество“.
Непогасените от „ЕС И И ПАУЪР ТРЕЙДИНГ” ЕАД задължения към КЕВР са
формирани както следва:
Начислена е втора вноска от годишна такса за 2019 г. в размер на 1 000,00 лева,
дължима към 30.11.2019 г., върху която сума, считано от 01.12.2019 г., се дължи законна
лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка на КЕВР (чл. 7, ал.
2 от Тарифата).
Видно от служебно извършената справка на интернет страницата на Търговския
регистър към Агенцията по вписванията седалището и адреса на управление на „ЕС И И
ПАУЪР ТРЕЙДИНГ” ЕАД е гр. София 1504, район Оборище, ул. „Велико Търново“ № 25,
ет. 3. За представляващ дружеството, считано от 30.10.2018 г., е вписан г-н Джем Келав. В
тази връзка и на основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК)
на горецитирания адрес за седалище и управление на „ЕС И И ПАУЪР ТРЕЙДИНГ” ЕАД
за откриване на процедурата за установяване на публично държавно вземане е изпратено
писмо на КЕВР с изх. № Ф-13-163-4 от 09.12.2019 г. и известие за доставяне № R PS 1040
0872JW I чрез „Български пощи“ ЕАД. Писмото е върнато обратно с отбелязване от
пощенските служители „пратката не е потърсена от получателя“.
На основание чл. 26, ал. 1 от АПК „за започване на производството се уведомяват
известните заинтересовани граждани и организации освен заявителя. Ако срокът за
приключване на производството е по-дълъг от 7 дни, в уведомлението се включва и
информация за датата, до която трябва да бъде издаден актът. ”.
На основание чл. 26, ал. 2 от АПК „съобщаването за започване на производството се
извършва по реда на чл. 18а.“.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 26 във връзка с чл. 18а от АПК,
Съобщение с изх. № С-1 от 15.01.2020 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: 15.01.2020 г., за което е съставен
констативен протокол. След изтичане на 7 (седем) дневния срок от датата на поставянето,
съобщението е свалено на дата: 23.01.2020 г., което също е документирано в констативен
протокол.
В законоустановения срок за възражение, такова не е постъпило, а задълженията на
„ЕС И И ПАУЪР ТРЕЙДИНГ” ЕАД към КЕВР за издадената му, изменена и допълнена
Лицензия № Л-368-15 от 14.11.2011 г. за извършване на дейността „търговия с
електрическа енергия” с включване в същата на права и задължения за дейността
„координатор на стандартна балансираща група” не са заплатени.
Изказвания по т.12.:
А. Димитрова прочете проекта на решение.
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по проекта на
решение.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 59, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 165 и чл. 166, ал. 2 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс,
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КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШИ:
Издава по отношение „ЕС И И ПАУЪР ТРЕЙДИНГ” ЕАД, ЕИК 203613341,
със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1504, район
Оборище, ул. „Велико Търново“ № 25, ет. 3,
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна
такса и лихви за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт, а
именно:
1.Начислена и неплатена главница в размер на 1 000,00 (хиляда) лева,
представляващи втора вноска от годишна такса за 2019 г., дължима към 30.11.2019 г.
2.Върху неплатената главница в размер на 1 000,00 лева, считано от 01.12.2019 г.,
се дължи законна лихва за забава до датата на постъпване на сумата по банковата сметка
на КЕВР (чл. 7, ал. 2 от Тарифата).
В заседанието по точка дванадесета участват председателят Иван Н. Иванов и
членовете на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко
Владимиров, Евгения Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова.
Решението е взето с осем гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Светла Тодорова - за,
Ремзи Осман - за, Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Евгения
Харитонова - за, Димитър Кочков - за и Пенка Трендафилова - за), от които три гласа
(Александър Йорданов, Владко Владимиров, Евгения Харитонова) на членовете на
Комисията със стаж в енергетиката.
РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО:
По т.1. както следва:
1. Приема доклад относно заявление с вх. № E-ЗЛР-ПД-81 от 11.11.2019 г. за продължаване
срока на лицензия за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и заявление с
вх. № E-ЗЛР-ПД-80 от 11.11.2019 г. за продължаване срока на лицензия за дейността „пренос на
топлинна енергия“, подадени от „Топлофикация-Враца“ ЕАД.;
2. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т. 1 на 26.02.2020 г. от 10:00
часа в зала ІV на КЕВР;
3. За участие в откритото заседание да бъдат покани лицата, представляващи
„Топлофикация-Враца“ ЕАД или други, упълномощени от тях представители на дружеството;
4. Докладът, датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани на
интернет страницата на Комисията.
По т.2. както следва:
1. Одобрява актуализиран списък с важни точки от газопреносната система на
„Булгартрансгаз“ ЕАД, приложение към настоящото решение.
2. „Булгартрансгаз“ ЕАД да публикува информация за точката на междусистемно
свързване Киреево/Зайчар след пускането в експлоатация на междусистемната връзка между
мрежите на „Булгартрансгаз“ ЕАД и GASTRANS (Република Сърбия).
По т.3. както следва:
Прекратява административното производство, образувано по заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р72 от 14.10.2019 г. и заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-72 от 16.10.2019 г. от „Примагаз” АД за издаване
на разрешение за извършване на сделки, които водят или могат да доведат до нарушаване
сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятие.
По т.4. както следва:
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Издава по отношение „КЕЙ АР ДЖИ” ЕООД, ЕИК 203601823, със седалище и адрес на
управление: Република България, гр. София 1504, район Оборище, бул. „Евлогий и Христо
Георгиеви“ № 169, ет. 3, офис 302,
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна такса и
лихва за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт.
По т.5. както следва:
Издава по отношение „ВОДНИ И ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ“ АД, ЕИК 205954475,
със седалище и адрес на управление: Република България, гр. Враца 3000, ул. „Бузлуджа“ № 9, ет.
2,
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна такса и
лихви за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт.
По т.6. както следва:
Издава по отношение на „СИ ЕН ДЖИ МАРИЦА“ ООД – в несъстоятелност, ЕИК 175084796, със
седалище и адрес на управление: Република България, гр. Петрич 2850, Шосето за София,
Оранжерии Петрич,
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна такса и
лихва за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт.
По т.7. както следва:
Издава
по
отношение
„БОЛКАН
ЕНЕРДЖИ“
АД,
ЕИК
130160346,
със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1680, район Красно село, ж.к.
Борово, ул. „Родопски извор“ № 42 Б,
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна такса и
лихви за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт.
По т.8. както следва:
Издава по отношение „БОЛКАН СОЛАР“ АД, ЕИК 121429370, със седалище и адрес на
управление: Република България, гр. София 1680, район Красно село, ж.к. Борово, ул. „Родопски
извор“ № 42 Б,
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна такса и
лихви за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт.
По т.9. както следва:
Издава по отношение “СОФИЯ УИНД ПАРК” АД, ЕИК 175271013, със седалище и адрес на
управление: Република България, гр. София 1680, район Красно село, ж.к. Борово, ул. „Родопски
извор“ № 42 Б,
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна такса и
лихви за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт.
По т.10. както следва:
Издава по отношение на „Топлофикация Петрич“ ЕАД – в несъстоятелност, ЕИК 115744408, със
седалище и адрес на управление: Република България, област Благоевград, община Петрич, гр.
Петрич 2850, ж.к. Оранжерии - Шосето за София,
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна такса и
лихви за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт.
По т.11. както следва:
Издава по отношение „УИНД ЕНЕРДЖИ КАВАРНА“ ЕООД, ЕИК 175167288, със седалище и
адрес на управление: Република България, гр. Каварна 9650, ул. „Добротица“ № 4 Б,
АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатени лицензионни такси и
лихви за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт.
По т.12. както следва:
Издава по отношение „ЕС И И ПАУЪР ТРЕЙДИНГ” ЕАД, ЕИК 203613341, със седалище и адрес
на управление: Република България, гр. София 1504, район Оборище, ул. „Велико Търново“ № 25,
ет. 3,
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АКТ за установяване на публично държавно вземане от неплатена лицензионна такса и
лихви за просрочие, съгласно справка, неразделна част от настоящия акт.
Приложения:
1. Доклад с вх. № Е-Дк-121 от 05.02.2020 г. относно заявление с вх. № E-ЗЛР-ПД-81 от
11.11.2019 г. за продължаване срока на лицензия за дейността „производство на електрическа и
топлинна енергия“ и заявление с вх. № E-ЗЛР-ПД-80 от 11.11.2019 г. за продължаване срока на
лицензия за дейността „пренос на топлинна енергия“, подадени от „Топлофикация-Враца“ ЕАД.
2. Решение на КЕВР № ВТ-1 от 13.02.2020 г. относно заявление от „Булгартрансгаз” ЕАД
за актуализация на списък с важни точки от газопреносната система на „Булгартрансгаз” ЕАД.
3. Доклад с вх. № Е-Дк-142 от 10.02.2020 г. и Решение на КЕВР № ПП-1 от 13.02.2020 г.
относно заявления с вх. № Е-ЗЛР-Р-72 от 14.10.2019 г. и с вх. № Е-ЗЛР-Р-72 от 16.10.2019 г. от
„Примагаз” АД за издаване на разрешение за извършване на сделки, които водят или могат да
доведат до нарушаване сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост на енергийното
предприятие.
4. Акт № УДВ-15 от 13.02.2020 г. - „КЕЙ АР ДЖИ“ ЕООД.
5. Акт № УДВ-16 от 13.02.2020 г. - „ВОДНИ И ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ“ ООД.
6. Акт № УДВ-17 от 13.02.2020 г. - „СИ ЕН ДЖИ МАРИЦА“ ООД-в несъстоятелност.
7. Акт № УДВ-18 от 13.02.2020 г. - „БОЛКАН ЕНЕРДЖИ“ АД.
8. Акт № УДВ-19 от 13.02.2020 г. - „БОЛКАН СОЛАР“ АД.
9. Акт № УДВ-20 от 13.02.2020 г. - „СОФИЯ УИНД ПАРК“ АД.
10. Акт № УДВ-21 от 13.02.2020 г. - „Топлофикация Петрич“ ЕАД-в несъстоятелност.
11. Акт № УДВ-22 от 13.02.2020 г. - „УИНД ЕНЕРДЖИ КАВАРНА“ ЕООД.
12. Акт № УДВ-23 от 13.02.2020 г. - „ЕС И И ПАУЪР ТРЕЙДИНГ“ ЕАД.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

.................................................
(С. Тодорова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

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

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
Р. ТОТКОВА

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

Протоколирал:
(И. Зашева - главен експерт)
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